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Úvod

Do rukou se vám dostává edice historických pramenů, která v  naší odborné literatuře 
dosud nemá co do tématu a rozsahu obdoby. Samozřejmě, že v  minulosti byly tu a tam 
některé starší domovní knihy vydány tiskem, jednalo se však spíše o příležitostné, vztahem 
k rodnému kraji motivované činy, než o soustavnou ediční snahu. Náš cíl je v tomto ohledu 
jiný. Vydáním souboru domovních, sirotčích a horenských knih chceme vytvořit materiálovou 
základnu pro cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu 16. a 17. století. 
Vesnice, o nichž zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu konkrétnímu 
vrchnostenskému panství, nacházejícímu se v  okolí města Strážnice. V  průběhu 15. a 16. 
století se zde na moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké dominium, čítající jedno 
město, dvě městečka a dvanáct vesnic, rozkládajících se jak v  pomoravské nížině, tak v 
kopcovitém podhůří Bílých Karpat. Před námi se tak otevírá mikrostruktura obsahující celou 
škálu nejrůznějších dílčích struktur, počínaje osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy, 
jejichž studium může být stejně lákavé pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne že 
by snad některý z těchto pohledů v bádání nad domovními a sirotčími knihami chyběl, ovšem 
náročná heuristická práce s prameny většinu prací omezila na jednoho badatele a jednu či 
několik knih. Nám se teď nabízí zcela jiná perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní 
výpočetní techniky. Elektronické vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti, 
ale současně umožnilo v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak 
získává zcela nový rozměr, protože témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie, 
okruhy spřízněných osob či péče o sirotky mohou být nahlížena nikoli jen z jedné, ale hned 
z několika úředních knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, dotyčné 
osoby bez větších obtíží najít.  

Domovní knihy jsou v  české historiografi i pramenem dobře známým, avšak nepříliš 
využívaným. Téměř každý badatel zabývající se agrárními dějinami, J. Pekařem počínaje, 
s  nimi přišel různým způsobem do kontaktu, využíval jejich informací a interpretoval je. 
Průkopníkem systematického studia byl na počátku 20. století třeboňský archivář J. Salaba, 
který upozornil na význam pramene pro hospodářské dějiny. Současně naznačil některé 
okolnosti jejich vzniku, související s  rozšířením dědických práv poddaných po výkupu 
z  odúmrti. Práce badatelů z meziválečného období dobře charakterizují dva různé směry, 
kterými se práce s tímto druhem pramenů může ubírat. Zatímco J. Nožička se zaměřoval na 
regionální výzkum v rámci jednoho panství, J. Wolf se snažil postihnout vývoj domovních 
knih v  celé jejich šíři od počátku až do období 1. republiky. Nové impulzy v  bádání 
přinesla v 50. letech 20. století generace historiků, zastoupená D. Třeštíkem, J. Tlapákem 
a F. Matějkem, pro něž byly domovní knihy bohatým zdrojem pramenů pro řešení témat 
z oblasti sociálního rozvrstvení venkova i jeho právních zvyklostí. Posledně jmenovaný pak 
poprvé detailně analyzoval sirotčí knihy a představil je jako nebývale bohatý zdroj informací 
k životu poddaného obyvatelstva. Do této doby také spadá vydání základní práce věnované 
našemu tématu, jež pochází z  pera Vladimíra Procházky: Česká poddanská nemovitost 
v  pozemkových knihách 16. a 17. století. S  důkladným právněhistorickým školením 
a detailní znalostí českých pramenů vytvořil dílo, jehož závěry jsou dosud platné. Typologii 
usedlostí odvíjí nikoli podle jejich velikosti, ale na základě právních vztahů, které je omezují. 
Rozlišuje tak vztah mezi poddaným a vrchností, poddaným a farou či mezi poddanými 
navzájem. Detailním rozborem knih a jejich kritickým srovnáním s  urbáři, matrikami 
a katastry vytvořil pro budoucí badatele metodiku a velice solidní základ pro práci s prameny. 
V  průběhu 60. let postupně vyšly i další závažné příspěvky a rozvinula se terminologická 
diskuse, čímž zájem badatelů zřetelně kulminoval. O to výraznější byl jeho pokles v ná-
sledujících desetiletích. 

Zájem o studium úředních knih, pocházejících z  moravských panství, se začal oproti 
Čechám projevovat s jistým zpožděním, a to teprve v  průběhu 50. let. Zmínili jsme již 
průkopnickou práci F. Matějka o sirotčích knihách a neméně zajímavá je studie J. Pošváře 
o Moravském viničném právu. Další bádání bylo obohaceno pracemi J. Tlapáka a I. Štarhy, 
které refl ektují obecně řešená témata a vytvářejí dosud chybějící srovnávací materiál pro 



zkoumané české prostředí. Tehdejší výzkum se dotkl i souboru domovních a sirotčích knih 
panství Strážnice, jimž se v několika příspěvcích věnovala H. Mainušová a M. Gajdoštíková. 
Jisté oživení tématu přinesly v 90. letech práce B. Chocholáče, zaměřené na rozbor hospodaření 
poddanských usedlostí. Sociální a kulturní akcent života poddaných oproti tomu odráží 
současné práce R. Douška.  

V  souvislosti s  nástinem dosavadního bádání je třeba se zmínit o použité terminologii 
v označení knih. Nejstarší práce většinou využívají originálních názvů, jako jsou purkrechtní 
registra či gruntovní knihy. Vedle nich se však poznenáhlu objevuje i název pozemková kniha, 
který používali F. Vacek a V. Černý. Problém (jak konstatuje B. Chocholáč) nastal ve chvíli, 
kdy bylo třeba pro potřeby archivního soupisu rozlišovat u starších pramenů mezi městskou 
a gruntovní knihou, přičemž termín pozemková kniha se stal těmto dvěma nadřazený. 
Následná diskuse na stránkách Archivního časopisu nepřinesla kýžené řešení problému 
a mezi odborníky tak přetrvalo užívání starší terminologie. Jedinou výjimkou je názor 
K. Novotného, který termínem gruntovní kniha označuje knihy vedené vrchnostenským 
úřadem pro evidenci změn v držbě poddanských nemovitostí, kdežto pozemkové knihy jsou pro 
něj knihy evidující veškerou majetkoprávní držbu, zapsanou u okresních soudů po roce 1875. 
Přestože má tato defi nice některé nedokonalosti a slabiny, je jisté, že její užití je vcelku správné. 
Vždyť termín pozemková kniha má k charakteristice domovních knih z 16. a 17. století, které 
primárně pojednávají o usedlosti jako celku a pozemky jsou zmiňovány spíše okrajově, značně 
daleko. V naší edici se proto přidržíme termínu domovní kniha, který pokládáme za český 
ekvivalent termínu gruntovní kniha, což dobře vystihuje obsah i zaměření zápisu v knihách. 
Vedle něho používáme termínu sirotčí a horenská kniha, což jsou termíny, které prozatím 
nevzbudily závažnější polemiku.          

Domovní knihy jsou tedy úřední dokumenty, jejichž prostřednictvím vrchnostenští 
úředníci evidovali poddanskou držbu nemovitostí a půdy, jejich převody, odkazy a prodeje. 
Zápis měl povahu právního úkonu, který kodifi koval stav, v  němž se usedlost při prodeji 
nacházela, což je důvod, proč se mu věnovala náležitá péče. U větších statků se pečlivě 
popisoval rozsah hospodářství, polností a jejich stav. Konkretizoval se podíl hotově složené 
a splácené částky z ceny nemovitosti, zapisovaly se závazky nového majitele vůči prodávajícímu, 
jeho dědicům, případně i předchozím majitelům a v neposlední řadě i vůči vrchnosti a obci. 
S odstupem času přibývaly zápisy o splacených částkách a osobách, které je přijaly. V určité 
závislosti na domovních knihách vznikaly tzv. sirotčí knihy, jejichž úřední a právní postavení 
bylo obdobné. Sloužily k evidenci majetku, peněžních podílů a splátek náležejících sirotkům 
po zemřelých majitelích poddanských nemovitostí. 

V době, která je na konkrétní materiál o způsobu života na venkově velice skoupá, vytvářejí 
domovní a sirotčí knihy materiál doslova nabitý informacemi. Zápisy vrchnostenských 
úředníků nás informují o útržcích životů konkrétních majitelů poddanských nemovitostí, 
jejich rodin a osudů. Podstatná část zápisů je věnována ekonomickým záležitostem spojeným 
s prodejem statků a jejich splácením, jakož i vyplácením dědických podílů. Mrtvá řeč čísel 
je však často proložena zjištěním, jaký oděv zanechala pozůstalým sirotkům jejich matka, 
kam se platilo za docházku do školy, kolik bylo vyplaceno na pořízení svatební výbavy. Před 
očima nám tak vyvstává pestrý kaleidoskop lidských osudů na pozadí válečných událostí na 
moravsko-uherském pomezí před a v průběhu třicetileté války. 

Martin Šimša



Domovní a sirotčí knihy strážnického panství z přelomu 16. a 17. století

(Úvodní studie)

Důležitým zdrojem pro získávání informací o starších podobách tradiční lidové kultury 
jsou soudobé písemné prameny. Při charakterizaci jejích počátků nelze očekávat komplexnější 
souhrn poznatků a z teoretického hlediska se ani nedá hovořit o výrazněji diferencované kultuře 
lidových vrstev. Spíše lze pracovat v  rovině obecnějších rozdílů mezi městem a venkovem. 
Poznávání těchto odlišností nabývá určitější rysy až v podmínkách raného novověku, především 
v průběhu 16. století. Při studiu příslušných historických pramenů je však zapotřebí uplatňovat 
nejprve obecný historický pohled a teprve z takového hodnocení odvozovat poznatky o projevech 
lidových venkovských vrstev.

K významným  historickým pramenům náleží rovněž domovní (gruntovní, purkrechtní) 
a sirotčí knihy, které se však v obecném měřítku jen málo dochovaly. A je opravdu mimořádné, 
aby tyto materiály zůstaly zachovány v  rámci celé správní jednotky, jakými byla jednotlivá 
feudální dominia. Proto lze považovat za unikátní téměř ucelený soubor domovních a sirotčích 
knih, dochovaných z přelomu 16. a 17. století pro strážnické panství. 

Prameny

Strážnické panství představovalo rozsáhlý územní celek, který z  větší části ležel podél 
uherské hranice. Tato nevýhodná poloha přenášela městu i panství stálé nesnáze, zvláště 
v  dobách nepokojů a válečných střetů s  Uhrami. V  16. století lze zaznamenat období 
neobyčejného rozkvětu města i panství, které ukončil bočkajovský vpád v roce 1605 a navazující 
válečné události. Před třicetiletou válkou to bylo dominium s největšími moravskými vesnicemi, 
s  největším moravským městečkem (Velká nad Veličkou) a druhým největším poddanským 
městem (Strážnice – po Prostějovu).1

Máme-li znázornit stav dochovanosti v číselném vyjádření pro město Strážnici, tak se 
zachovaly všechny domovní knihy (v počtu 6),2 sirotčí kniha zůstala pouze 1 (chybí 5).3

Poddanských vesnic a městeček na panství bylo 14, domovní knihy jsou zastoupeny z deseti 
lokalit (chybí 4). V procentuálním vyjádření stavu dochovanosti domovních knih dostáváme 
poměr 71,4 : 28,6%. Městečka Lipov a Velká nad Veličkou jsou členěna do dvou samostatných 
částí (u obou Městečko a Závodí), které jsou podchyceny v samostatných domovních knihách, 
podle dvou dochovaných sirotčích knih z Petrova bychom zde mohli analogicky předpokládat 
rovněž dvě domovní knihy (Petrov a Petrov-Rybáře). Celkové množství domovních knih i se 
samostatně evidovanými částmi některých obcí by pak představoval počet 17.

Sirotčích knih se dochovalo 11 (chybí 3), v  procentuálním vyjádření dostaneme poměr 
78,6 : 21,4%. Na rozdíl od domovních knih mají uvedená městečka Lipov a Velká nad Veličkou 
centrální sirotčí záznamy pro obě části, zatímco pro obec Petrov existují dvě samostatné sirotčí 
knihy. Celkový počet sirotčích knih tak představuje počet 15.

K  těmto pramenům je nutno přičíst ještě 3 soudobé horenské knihy, které rovněž náleží 
k pozoruhodným a v obecném měřítku málo uchovaným písemným památkám. Z Tvarožné 
Lhoty jsou dochovány dvě horenské knihy pro vinohrady Šumberky,4 z Kněždubu jedna centrální 
horenská kniha pro všechny vinohradní trati;5 tyto archivní prameny obsahují zápisy až do 
začátku 19. století. Údaje z uvedených písemných zdrojů doplňuje soudobý urbář strážnického 
panství z  roku 1617.6 Všechny prameny poskytují ideální podmínky pro všestranné studium 
poddanských, hospodářských a zčásti i společenských poměrů na strážnickém panství v období 
konce 16. a první třetiny 17. století.
1 Srov. M a t ě j e k, F.: Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1971. Uherské Hradiště 1984, s. 66.
2 Všechny texty jsou obsaženy v předložených přepisech, nebyla zpracována pouze první kniha pro výsadní 

domy (SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47).
3 Městské domovní knihy a jedna sirotčí kniha byly využity při přípravě historické monografi e Strážnice, 

vydané k 700. výročí první písemné zmínky o městě. Srov. P a j e r, J. a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin 
města. Strážnice 2002.

4 MZA Brno, fond F 90, inv. č. 195 (záznamy od 1587), nebyl pořízen její přepis; MZA Brno, fond F 90, 
inv. č. 196 (založena v roce 1618).

5 SOkA Hodonín, fond AO-Kn, inv. č. 9.
6 MZA Brno, fond F 90, inv. č. 5.



Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih

Strážnické panství Domovní Sirotčí

STRÁŽNICE 
výsadní domy SOkA Hodonín, AM-St, 47 nedochováno
výsadní domy + Židovská ulice SOkA Hodonín, AM-St, 48 nedochováno
Rybářská ulice MZA Brno, C 17, 376 MZA Brno, C 17, 357
Německá ulice SOkA Hodonín, AM-St, 49 nedochováno
Staré město SOkA Hodonín, AM-St, 50 nedochováno
Předměstí (4 díly) SOkA Hodonín, AM-St, 53-56 nedochováno

HRUBÁ VRBKA MZA Brno, C 17, 402 MZA Brno, C 17, 401

JAVORNÍK MZA Brno, C 17, 406 MZA Brno, C 17, 405

KNĚŽDUB MZA Brno, C 17, 388 MZA Brno, C 17, 389

LIDEŘOVICE (dnes Vnorovy) nedochováno nedochováno

LIPOV
Městečko MZA Brno, C 17, 390 MZA Brno, C 17, 382
Závodí MZA Brno, C 17, 375 

NOVÁ LHOTA MZA Brno, F 90, 174 MZA Brno, C 17, 387

PETROV nedochováno MZA Brno, C 17, 403
Rybáře nedochováno MZA Brno, C 17, 359

RADĚJOV MZA Brno, C 17, 381 MZA Brno, C 17, 380 

ROHATEC MZA Brno, C 17, 386 MZA Brno, C 17, 358

SUDOMĚŘICE nedochováno nedochováno

SUCHOV MZA Brno, C 17, 348 nedochováno

TVAROŽNÁ LHOTA MZA Brno, C 17, 394 MZA Brno, C 17, 396

VELKÁ NAD VELIČKOU
Městečko MZA Brno, C 17, 370 MZA Brno, C 17, 367
Závodí MZA Brno, C 17, 368 

ZVOLENOV (dnes Petrov) nedochováno MZA Brno, F 90, 192



K charakteristice uvedených pramenů je nutno připojit údaje o jejich vzniku a časovém 
rozsahu. Domovní a sirotčí knihy pro obce strážnického panství byly jednorázově založeny 
v  letech 1593 (Rohatec, Petrov) a 1594 (ostatní lokality), jak svědčí letopočty na titulních 
listech většiny dochovaných exemplářů, stejně jako jejich jednotná úprava a identický písařský 
rukopis. Byly založeny za Jana Jetřicha I. mladšího z Žerotína, který držel strážnické panství 
v letech 1568-1599.7 Záznamy však zachycují ještě starší stav a v úvodu téměř každého zápisu 
(především u domovních knih) se odkazuje na původní prameny, zatímco tyto záznamní 
knihy jsou nazývány „nová registra“. Zdá se, že většina vesnic měla před tímto datem starší 
knihy, jak lze soudit podle  uvádění starších pramenů: „knihy staré dlouhé [purgkrechtní]“ nebo 
„knihy staré větší“ či „knihy staré veliké“ (Radějov), „knihy staré prostřední purgkrechtní“ (Velká 
nad Veličkou), „knihy staré purgkrechtní“ (Lipov) atd.   

Z uvedeného časového horizontu se vymykají pouze obě knihy z Nové Lhoty, které jsou 
datovány až k roku 1609, kdy strážnické panství držel Jan Fridrich z Žerotína (1605-1617). 
Záznamy pocházejí od Bartoše Biskupického, „písaře sirotčího toho času na Strážnici“. Mladší 
je rovněž sirotčí kniha ze Zvolenova, založená v roce 1601.

Domovní a zřejmě i sirotčí knihy – jak dosvědčuje jeden dochovaný exemplář - pro město 
Strážnici byly založeny v roce 1595. I zde záznamy odkazují na starší prameny, které se zde 
přesně citují. Pro zápisy městských domů sloužily „knihy staré bílé purgkrechtní“, „knihy staré 
červené purgkrechtní“, „knihy staré černé dlouhé purgkrechtní“, „knihy staré černé malé purgkrechtní“ 
či „knihy staré krátké [purgkrechtní]“. Zápisy o domech se odvolávají rovněž na sirotčí knihy, 
z  nichž nejčastěji jsou citovány „knihy staré červené sirotčí“, popřípadě s  upřesněním „knihy 
staré červené sirotčí o jednej desce“, „knihy staré červené sirotčí o jedné desce odlomené“ či „knihy staré 
červené sirotčí, od kterých j[es]t deska odtržena“. Jiné starší zápisy obsahovaly „knihy staré červené 
sirotčí s klauzulemi“, „knihy staré sirotčí černé“ nebo „knihy staré červené skoupené“, citované také 
jako „knihy staré skoupené v kůži červené“. Písařem všech nových městských i venkovských knih 
z let 1593-1595 byl Václav Letovský, „obyvatel z městečka Bozskovic a Ježova“. Jeho rukopis je 
velmi pečlivý, úhledný a dobře čitelný, knihy mají přehlednou úpravu.

Úvodní zápisy u domovních knih obsahují podrobné údaje o nabytí nemovitostí s poukazem 
na starší prameny. Pak následují souvislé záznamy o splácení, popřípadě o dalším prodeji, které 
sahají až po rok 1604. Z následujícího roku 1605 vesměs zápisy chybí, tato situace je ohlasem 
tragického vpádu bočkajovců, který se zde cituje jako „nepřátelský vpád“.8 U mnoha usedlostí 
je poznámka „pusté“ nebo se nemovitost při dalším prodeji uvádějí jako „požár“. Další záznamy 
opět navazují po několikaleté odmlce a plynule pokračují až k roku 1618. Po tomto datu je 
u naprosté většiny usedlostí poznámka „pusté“ a další záznamy končí, nebo se znovu objevují 
až ve třicátých a čtyřicátých letech. Poslední zápisy – ovšem jen u některých nemovitostí – 
pocházejí z let 1660-1662. Pouze u městských domovních knih zápisy pokračují a jsou vedeny 
až do konce 18. století, ojediněle až do začátku 19. století, kdy byly staré domovní knihy 
nahrazeny centrální německy psanou evidencí domů na předtištěných formulářích. Zápisy 
v sirotčích knihách sahají plynule po rok 1618, který jen výjimečně překračují.

K  celkovému provedení dokumentů lze připojit poznámku k jejich jazyku, slohu 
a vzhledové úpravě. První zápisy z  přelomu 16. a 17. století jsou ohlasem vysoké úrovně 
renesanční vzdělanosti a kultury. Některé exempláře mají kaligrafi cky provedené titulní 
listy, ozdobná záhlaví jednotlivých položek, často s písařskými ozdobami, písmo je pečlivé 
a dobře čitelné, obsah věcný a významově srozumitelný. Tato situace doznívá ještě po 
Bílé hoře, avšak již u zápisů z  třicátých a čtyřicátých let se začíná projevovat povrchnost, 
do jazyka pronikají germanismy, místy se objevují i německy psané záznamy. Zároveň lze 
sledovat výrazné zhoršení životních podmínek a pauperizaci obyvatel v  městě i na celém 
7 Srov. jeho závěť v  M a t ě j e k, F. (ed.): Moravské zemské desky III. Kraj olomoucký. Praha 1953, č. 8 na 

s. 332-335.
8 Jan Diviš z Žerotína a na Židlochovicích, jeden z poručníků nezletilého majitele strážnického panství Jana 

Fridricha z Žerotína, píše 6. srpna 1605 do Basileje: „Oznamuji Vám, že na panství strážnickém nemáte jakž 
Strážnice, tak městeček ani žádný vsi celý, neb všecko od nepřátel vypáleno a vyplundrováno jest v tom celým kraji 
strážnickém týměř až po Hustopeč.“ ZA Opava, pobočka Olomouc, fond RA Žerotínů Bludov, knihy č. 18 
(Kopiář české korespondence Jana Diviše z Žerotína), f 392a. Při bočkajovském vpádu přišla Strážnice 
o většinu starších písemností, byly zničeny rovněž všechna řemeslnická přivilegia a artykule. Domovní a 
sirotčí knihy se uchovaly, protože byly uloženy na zámku.



panství, která se projevuje v nesoustavných a pouze příležitostných splátkách nemovitostí, 
a to vesměs jen v malých částkách. Podle pokračujících zápisů v městských knihách, stejně 
jako podle jiných archivních pramenů, můžeme sledovat další vývoj česky vedené písemné 
agendy, v níž se v průběhu 18. století stále více objevují germanismy. Vlivem byrokratického 
úřadování městského magistrátu v  první polovině 19. století dochází nejen ke slohovému 
a obsahovému rozmělňování dokumentů, ale i k naprosté degradaci českého jazyka. Navíc od 
konce 18. století byla úřední agenda vedena důsledně v němčině, kterou úřednictvo ovládalo 
nesrovnatelně dokonaleji než svoji rodnou řeč.

Námětové okruhy

Při hodnocení zveřejněných přepisů domovních a sirotčích knih se nabízí široký tematický 
okruh studia a mnohostranná škála využití získaných poznatků. Texty domovních knih 
poskytují především dokonalý přehled o počtech gruntů či usedlostí v lokalitách, včetně 
příslušných výměr polností. Kromě poznatků o velikosti sídel získáváme rovněž představu o 
rozmístění příslušných jednotek v jejich zástavbě (půdorysu).9 Při záznamech bylo zachováváno 
pomyslné číslování a pořadí domů v obecném označení od  „dolního konce“ po „horní konec“ 
a odtud nazpět opačným směrem.10 Někde je další text knihy uveden – zhruba uprostřed 
číselného pořadí – poznámkou „druhá strana“ (Radějov), „druhá strana Závodí“ (Velká nad 
Veličkou). Při rozlišení této situace lze uvést pozoruhodný detail, že obecné dělení sídla na 
„dolní“ a „horní“ část vycházelo nejen z terénních podmínek, ale současně i podle toho, že 
za „dolní“ část byl považován začátek sídla směrem od města – střediska panství. Uprostřed 
sídla bývá uváděn „radní dům“ nebo „rathauz“, na jeho koncích „chalupy pastuší“ (Rohatec) či 
„pastýřská chaloupka obecní“ (Tvarožná Lhota) ap.   

Jako příklad bychom mohli uvést podhorskou obec Velkou (Hrubou) Vrbku, kde na konci 
16. století identifi kujeme tuto skladbu: z celkového počtu 71 usedlostí byly 4 celolány (včetně 
zákupného fojtství), 1 třičvrtilán, 41 pololánů, 2 čtvrtlány, 20 podsedků, 2 půlpodsedky 
a 1 mlýn. Podle sledu popisovaných jednotek lze rovněž určit začlenění jednotlivých druhů 
usedlostí v půdorysu sídla: usedlosti s velkou výměrou polností tvořily jádro původní osady, 
v  němž se v  té době jen výjimečně objevovaly dělené usedlosti s  menší výměrou. Naproti 
tomu na okrajích sídla se nacházely pouze usedlosti s menší a nejmenší výměrou, jako byly 
podsedky a půlpodsedky. K celkovému obrazu soudobého sídla náleží lokalizace mlýna, který 
stál u rybníka pod vesnicí. 

Obdobný model členění poskytuje nížinná obec Rohatec, kde navíc byla zastoupena 
rybářská část, jak bylo obvyklé u všech sídel v blízkosti toku řeky Moravy. Z celkového počtu 
78 usedlostí bylo 14 rybářských gruntů,11 16 pololánů, 46 podsedků (z toho 19 v oddělené 
kolonii - „usedlí lidé u přívozu“), farní dům a pastouška. V Rohatci nacházíme pokročilejší 
vývojový stupeň, kdy původní usedlosti s  větší výměrou byly povětšině již rozdělené, jak 
dokládá i nepravidelné rozmístění jednotlivých sídelních jednotek v  půdorysu vesnice. 
Centralizované umístění měly pouze rybářské grunty a zmíněná přívozská kolonie.

V jiných příkladech bychom mohli uvést údaje o velikosti dalších sídel na strážnickém 
panství. V Kněždubu je prezentováno toto složení usedlostí: z celkového počtu 91 domů bylo 
34 pololánů, 4 čtvrtlány a 50 podsedků, dále radnice a dva svobodné dvory nižší šlechty.12 
9 K  rekonstrukci originálních půdorysů jednotlivých obcí můžeme úspěšně využívat příslušné plány 

stabilního katastru, které zobrazují – kromě domkařské zástavby a jiných mladších zásahů – ještě původní 
situaci, zachycenou v domovních knihách z přelomu 16./17. století.

10 Toto označení pozdějšího původu samozřejmě v knihách není uvedeno. Číselné označení domů, používané 
v domovních knihách, se však uchovalo až do přečíslování v osmdesátých letech 19. století a ve skryté 
podobě se dá identifi kovat i v dnešním číslování obcí.

11 K těmto gruntům nepřináležela obvyklá výměra polnosti, určující byla „říka“ (část řeky Moravy), dále 
štěpnice a louka (po jedné i více), někdy rovněž vinohrad a chmelinec.

12 Dvůr Sebolda Čačka z Herndorfu se nacházel na okraji vesnice, na „dolním konci“ směrem ke Strážnici; 
v roce 1614 byl prodán Janovi Rejtejnovi z Varjelit. Druhý dvůr, náležející Šťastnému Matuškovi z Topolčan 
a po něm Jeremiáši Michálkovi z Čachtic, ležel uprostřed vesnice; z něho vznikl později kněždubský dvůr 
ke strážnickému panství.



Ze skladby můžeme odvodit pokročilé dělení původních usedlostí, které ležely vedle sebe 
v celém areálu vesnice. Přesto i z této situace lze rekonstruovat polohu pololánických usedlostí 
v původním umístění a podsedky na okrajích sídla. Městečko Velká nad Veličkou mělo v obou 
částech, Městečku a Závodí, celkem 263 usedlostí (včetně radnice, bratrského domu a tří 
mlýnů). Lipov jako druhé městečko panství obsahoval celkem 144 usedlostí (včetně radnice a 
dvou mlýnů). U tohoto městečka lze upozornit na výskyt usedlostí, označených jako „hoštáky“ 
a soustředěných ve stejnojmenné části sídla; toto označení se ve větší míře vyskytuje také 
v Radějově.13 Nejmenší osadou panství byl Suchov, kde se nacházelo pouze 31 usedlostí. 
Zde se sice na některých místech rovněž citují „knihy staré purgkrechtní“, ale více se vyskytují 
záznamy „podle vrubu“ či „podle vrubuov“ a splácení nemovitostí „podle zřezání z téhož vrubu“.

Zcela jiný obraz poskytují rozbory domovních knih ze samotného města Strážnice, 
obývaného rozrůzněnou skladbou sociálních vrstev - měšťany, řemeslníky, Židy, početnou 
rolnickou složkou a městskou chudinou, která se ovšem v domovních knihách neuvádí. Zde 
je možno propojit údaje o počtech domů s  bližšími poznatky demografi ckého charakteru. 
V několika samostatných a víceméně i samosprávných městských čtvrtích (viz tabulka I) 
lze napočítat před bočkajovským vpádem v roce 1605 celkem 469 domů nebo usedlostí. Na 
základě tohoto množství je možno rekonstruovat předpokládanou lidnatost města, která se 
zřejmě pohybovala v rozmezí 3800-4300 obyvatel.14 Obdobně bychom mohli postupovat také 
u městeček na strážnickém panství, Lipova a Velké nad Veličkou, ale i u všech ostatních sídel 
na strážnickém panství.

Jiným pozoruhodným námětem je skladba a původ obyvatel na strážnickém panství. 
Kromě převládajících starousedlíků, složených z  autochtonního obyvatelstva a z  vrstvy 
předchozích přistěhovalců, jejichž původní provenience je již nezjistitelná, poskytují prameny 
přehled o soudobém přistěhovalectví v  daném období přelomu 16. a 17. století. V  tomto 
proudu zaujímá podstatné místo Slezsko („Slizsko“, „Slisko“) a Polsko, tyto nové osadníky 
nacházíme ponejvíce v Nové Lhotě, Javorníku, Kněždubu, ale i v samotné Strážnici. Nejčastěji 
jsou označováni příjmením Slezák, Polák, Polách, Poláček či Polášek, Lech, můžeme je 
identifi kovat také podle příjmení (Karvinský, Kunčický, Ostravský, Těšínský, Čerlucký, 
Skřinař ad.), ale i podle křestních jmen (Vojtek, Guncek, Štefek, Hedvika). Jinou otázku 
představuje obyvatelstvo z německého jazykového prostředí, které bylo v naprosté menšině 
a nacházíme je nejen ve Strážnici, ale ojediněle i ve vesnicích na panství. Objevují se rovněž 
stopy chorvatské kolonizace, obvykle spojené s příjmením Charvát. Kupodivu nacházíme jen 
málo příjmení, která by dokládala větší přítomnost obyvatelstva slovenského původu. Kromě 
obecně rozšířeného příjmení Slováček, které nemusí vždy svědčit o přímém přistěhovalectví, 
lze s tímto národnostním prostředím spojovat především příjmení Slovák, hodně rozšířené 
v městě i na venkově. Ve Strážnici je doložena také přítomnost obyvatelstva italské národnosti.15

Další okruh poznatků poskytuje sledování vztahů mezi městem a venkovskými obcemi, 
především v  otázce přistěhovalectví obyvatelstva. Jak se zdá, tyto vztahy byly pouze 
jednostranné, a to v přílivu venkovských obyvatel do města. Pokud není v pramenech uveden 
přímý údaj, lze tak soudit podle srovnávání shodných příjmení nebo podle splátek nemovitostí 
či sirotčích pozůstalostí do venkovských obcí. Podle těchto dokladů byly v  tomto směru 
nejtěsnější vztahy s  okolními vesnicemi Petrov, Radějov a Tvarožná Lhota, ale nacházíme 
i nikoliv ojedinělé případy ze vzdálenějších městečcích Lipově a Velké nad Veličkou.

Podle dochovaných knih můžeme sledovat také rozšíření vinné révy a názvy vinohradních 
tratí. Pěstování vinné révy je doloženo ve všech obcích strážnického panství počínaje od 
Velké nad Veličkou, zatímco výše položené obce Suchov, Javorník a Hrubá Vrbka neměly 
vlastní vinohradní trati a využívaly vinohrady v  sousedních níže ležících obcích. Mnoho 
důležitých zmínek o vinohradnictví nacházíme už v  domovních a sirotčích knihách obcí, 
13 Název z  německého Hofstadt („Hofstat“), původně ve smyslu půlpodsedek či „malý podsedek“, ale zde 

pravděpodobně už i jako domkař - chalupník. V soudobých pramenech se hoštáky ojediněle uvádějí ještě 
v domovních knihách ze Suchova, Nové Lhoty a Tvarožné Lhoty. V pauperizovaném Radějově je známa 
z  19. století vrstva domkařů bez polností, kteří se nazývali „hoštáčníci“ a „půlhoštáčníci“, jejich domky 
„hoštáky“ a „půlhoštáky“ a celé části obce se říkalo „Hoštáky“.

14 Srov. C h o c h o l á č, B. – K n o z, T.: Žerotínské století. In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 113.
15 K přehledu o původu obyvatel v městě Strážnici srov. P a j e r, J.: Strážnice v pozdní renesanci (Studie 

o městě a obyvatelích na konci 16. a začátku 17. století). In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 165-170.



ovšem nejcennější údaje k tomuto tématu přinášejí tři dochované horenské knihy. Horenská 
kniha z Kněždubu obsahuje několik set záznamů o kupech a prodejích tamních vinohradů 
z let 1609-1831. Kněždubská „hora“ (vinohrady) byla po Strážnici a Lipovu rozlohou největší 
na celém panství, je svědectvím vinohradnických tradic v  dnes už zcela nevinařské obci. 
Rozlohu soudobých vinic dokládají četné názvy vinohradních tratí: největší byla Lesková hora 
(také Leskovce či Leskovky), dále Kuní hora, Veselá hora, Vlčí hora, Dobrá hora, Fryzáky 
a některé menší tratě, jako Závistné, Krátké, Zadní a Pražměnka. V  Kněždubu vlastnilo 
vinice rovněž mnoho přespolních lidí z Lideřovic, Vnorov, Veselí nad Moravou, Hroznové 
Lhoty, Tvarožné Lhoty, Tasova, Kozojídek, Žeravin, Hrubé Vrbky, ojediněle i ze Strážnice 
a Radějova, ale také ze Starého Města, Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Vrbovců.16 
Splátky z vinohradů byly promíjeny, pokud se v příslušném roku nic neurodilo, nebo naopak 
se platily každoročně a pak byla ve smlouvě formulka „uroď se neb neuroď“ či „buď ouroda neb 
neouroda.“ 

Ze sirotčích knih máme podrobné informace o poddanských poměrech na strážnickém 
panství. Pomineme-li povinnosti majitelů poddanských usedlostí, stanovené především 
v urbáři z roku 1617, zůstává ještě mnohostranná oblast, dotýkající se života obyvatel. Jedním 
z námětů je například zbíhání poddaných z osazených gruntů a stěhování na jiná panství. 
Z  města nejsou o této situaci prakticky žádné záznamy, opouštění gruntů se zvyšovalo 
úměrně k vzdálenosti vesnic od centra panství: v nejbližším okolí spíše ojediněle, zatímco 
v  nejvzdálenějších obcích strážnického dominia, nazývaného „horní“ panství (dnešní 
národopisný region Horňácko), nabývalo zbíhání poddaných skutečně masového měřítka. 
U takových sirotčích poddaných bývá připojena poznámka „své vůle užívá“ nebo „nestaví 
se k  rejstrům“ a jejich sirotčí „spravedlnost“ propadla majiteli panství. Dalším jevem bylo 
propouštění z poddanosti a stěhování obyvatel na jiná dominia. Pokud se tak dělo s povolením 
vrchnosti, sirotčí majetek poddaným zůstával. V  opačném případě majetek opět přešel na 
majitele panství, například se zdůvodněním pro nepovolený sňatek nevěsty: „že v řádu nestála 
a bez vuole vrchnosti se vdala“ (Hrubá Vrbka).

Vrchnost si také vybírala mezi venkovskými poddanými a povolávala je do svých služeb. 
Například Jíra Šimeček z Hrubé Vrbky a Mikuláš Všetečka z Javorníka sloužili na strážnickém 
zámku jako drábi, Mikuláš Tichý z Velké nad Veličkou byl na zámku klíčníkem, Jíra Kopřiva 
z Kněždubu tam pracoval v pekárně a jeho rodák Martin Duchoněk „ten v kanceláři na zámku 
slouží,“17 podobně Mikuláš Janových, Pavel Javornický a Jíra Turek z  Javorníka pracovali 
ve strážnickém panském dvoře. U Zuzany Školudové z Hrubé Vrbky je poznámka, že „za 
kuchařku v Strážnici u Bratřích ve zboře zůstává“ a Kateřina Martináková z Tvarožné Lhoty 
sloužila u strážnického evangelického kněze Jana Miletínského.18 Přesto se mohli poddaní 
vyučit řemeslu nebo navštěvovat i školy, ovšem opět s povolením vrchnosti. Tak Jíra Šimečkův 
z Javorníka chodil do školy v Blatnici, sirotci Mikuláš a Jíra Nezdenští z Radějova navštěvovali 
školu (asi bratrskou) v  Nivnici, Jan Kučera ze Zvolenova se školil u  bratří v  Podivíně, 
nejprve u Daniela Dolfi na a pak u Jiříka Lachusta, mlynářský syn Jan Mezný z Velké nad 
Veličkou se vzdělával u bratra Jana v Hodoníně a Jan Konečný, syn mlynáře z Petrova, byl 
na „literním“ učení – nepochybně u svého strýce Matouše Konečného – až v Mladé Boleslavi 
(srovnej dále).19   

Sirotčí knihy podávají množství dalších zpráv podle rozmanitých námětových okruhů 
a zorných úhlů. Odsud se například dovídáme o početnosti dětí v rodinách a jejich úmrtnosti, 
poznáváme frekvenci křestních jmen a dochovaných nejstarších příjmení.20 Ve spolupráci 
se soudobými domovními knihami lze vytvořit mnoho přehledů a statistických výkazů, 
zahrnujících jednotlivé obce nebo celé panství. Uvedená témata jsou míněna jako náměty 
16 Citováno podle popularizačního příspěvku  P a j e r, J.: Nové prameny k dějinám Kněždubu. Kněždubský 

zpravodaj 2005, č. 1, s. 19-21.
17 Sirotčí kniha pro Kněždub, f 18a a 60a. 
18 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 78a; sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 70a.
19 Sirotčí kniha pro Javorník, f 98a; sirotčí kniha pro Radějov, f 295a; sirotčí kniha pro Zvolenov, f 15b a 16a; 

sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 272a (pozdější splátky za mlýn přijímá týž Jan Mezník z Veselí 
nad Moravou); sirotčí kniha pro Petrov, f 74b.

20 Výčet nejstarších příjmení pro Strážnici, jak se vyskytují v soudobých pramenech, srov. P a j e r, J.: Strážnice 
v pozdní renesanci, c. d., s. 165-168.



pro další studium, samozřejmě se dá stanovit i celá řada dalších. Jako příklad můžeme uvést 
povšechné zpracování a využití těchto pramenů pro obec Hrubou Vrbku.21

Prameny poskytují údaje o obyvatelích Hrubé Vrbky, především o jejich jménech a rodinách. 
Nejstarší příjmení, z nichž většina už dávno vymizela, jsou nezvyklá: Baček, Barinus, Ďatel, 
Fiant, Fifík, Horčica, Hurýšek, Hyjač, Kavják, Klamba, Koplo, Kutějka, Macigal, Onučka, 
Ožvalda, Sečna, Skřipa, Školuda, Trachta, Trubač, Vejskal. Objevují se však i příjmení, která 
se v obci dochovala dodnes: Mikloš (později Miklošek), Mlýnek, Rumíšek, Šácha, Škoda, 
Zálešák, a v návaznosti i další novodobá příjmení, jako Čambal, Hošek, Hránka, Zdeněk 
a další. Některá stará příjmení vznikla z původních - nejčastěji dvouslovných – přezdívek: 
Kejchavka, Močihuba, Mřihlad, Vrtihrach, Zvedinos. V  podstatě lze říci, že obě knihy 
zachycují ještě původní obyvatelstvo, než je překryly další přistěhovalecké vlny po válečných 
událostech.

Sirotčí knihy poskytují rovněž dokonalý přehled o počtech dětí v rodinách a jejich křestních 
jménech. Vysoká úmrtnost dětí byla příčinou, že jejich počet v rodinách byl malý, obvykle 
tři až pět, ale často pouze jedno nebo dvě. Přesto nejsou výjimečné ani velmi početné rodiny. 
Uvádím několik příkladů: v roce 1593 zůstalo po zemřelém Jírovi Vracovském 11 dětí, a to 
Duchek, Toman, Štěpán, Markéta, Jan, Mikuláš, Jíra, Matěj, Martin, Pavel a Barbora. V roce 
1600 zbylo po nebožtíku Václavu Hoškovi 10 dětí: Jan, Matěj, Petr, Filip, Běta, Markéta, 
Kuna, Anna, Barbora a Markéta mladší s druhou ženou. Z roku 1606 se uvádí v pozůstalosti 
Martina Kačera 9 dětí: Anna, Zuzana, Dorota, Kateřina, Jíra, Pavel, Martin, Jan a Marek. 
(Jiná soudobá mužská křestní jména: Bartoň, Daněk, Eliáš, Šimek, Zachariáš, ojediněle 
i Bernart a Kryštof.) Ze záznamů vyvstává také vysoká úmrtnost rodičů. Pokud umírali 
otcové rodin záhy, matky-vdovy se kvůli sirotkům co nejdříve znovu provdávaly. Bylo to 
ovšem i opačně, protože v sirotčích soupisech se velmi často uvádí na místě matky „macocha“.

Z  dalších zmínek si lze vytvořit představu o náboženských poměrech v  Hrubé Vrbce. 
Podle častých odkazů na zbor se můžeme domnívat, že obyvatelstvo obce náleželo vesměs 
k českobratrskému vyznání. (V obcích, kde existoval kostel, se obyvatelstvo hlásilo ke dvojímu 
vyznání, bratrskému a utrakvistickému.) Údaj z  roku 1610 dokládá rozšiřování bratrského 
areálu: tehdejší fojt Jan Miklošů daroval grunt č. 21 „i s  tím půl lánem roli na stavení domu 
bratrského, za kterýchžto grunt obec vrbecká dali jemu louku slove Na zbytcích.“ V roce 1602 zde zemřel 
bratrský kněz Martin Šácha, v jehož pozůstalosti se vyjmenovává také 28 knih s náboženským 
obsahem.

Nejzámožnějším obyvatelem Hrubé Vrbky byl fojt Janoš Tvrdoň, který v roce 1570 koupil 
původní zákupné fojství s lánem roli a řeznickou jatkou. Když v roce 1599 zemřel, zůstal po 
něm značný majetek: v hotovosti na tolarech a dukátech 2806 zlatých, uložených na radnici 
v  Uherském Hradišti, nemovitý majetek byl odhadován na 1700 zlatých. Při srovnání se 
soudobými cenami by bylo možno za takové jmění koupit třeba 10 velkých pololánických 
usedlostí nebo na 50 vinohradů. V okolních vesnicích zajisté nebyl nikdo zámožnější,22 ale 
v městě Strážnici lze najít rovnocenné majetkové srovnání se jměním Martina Mitmánka, 
někdejšího strážnického purkmistra a majitele výsadního domu na rynku, který zemřel v roce 
1601.23 Tvrdoňův značný majetek vznikl zřejmě z prodeje vína, protože v seznamech dluhů 
jemu povinných čteme i nemalé položky za dodané víno do Velké nad Veličkou, Uherského 
Hradiště a Uherského Brodu, ba až do Vizovic.

21 Srov. P a j e r, J.: Tři důležité prameny k dějinám Hrubé Vrbky. Vrbecký zpravodaj, jaro 2004, s. 8-9. 
Příspěvek byl určen pro popularizační účely.

22 V Lipově byl skoro rovnocenným majetníkem někdejší fojt Štěpán Vnuček, který zanechal pozůstalost v 
hodnotě 2671 zlatých. Sirotčí kniha pro Lipov, f 228a.

23 Mitmánkova pozůstalost je obsažena ve strážnické domovní knize pro výsadní domy (SOkA Hodonín, 
fond AM-St, inv. č. 47). Srov. P a j e r, J. a kol: Strážnice, c. d., část Přílohy, s. 427-430.



Ke starousedlému městskému obyvatelstvu patřili rovněž Židé, kteří obývali zvláštní část 
města s vlastní samosprávou. Domovní kniha pro výsadní domy a Židovskou ulici přináší 
soupis podsedků se jmény židovských obyvatel, která se objevují i na venkově. Strážničtí Židé 
zde vystupují v roli fi nančníků, kteří půjčovali menší i větší obnosy peněz, brali do zástavy 
cennosti a usilovali o nabývání nemovitostí i vinohradů. Souhrn údajů poskytuje barvitý obraz 
o životě a fi nančním podnikání židovské komunity ve Strážnici.

Zadluženost venkovského obyvatelstva u Židů měla různou intenzitu. Například v Rohatci 
a v Nové Lhotě nejsou takřka žádné záznamy o židovských dluzích, ojedinělé zápisy s malými 
peněžními částkami nacházíme v Hrubé Vrbce, Lipově a Javorníku. Naproti tomu obyvatelé 
z obcí v okolí města, jako byl Petrov, Zvolenov, Radějov, Kněždub a Tvarožná Lhota, měli 
značné dluhy u strážnických Židů. Například v Radějově u gruntu č. 64 je poznámka: „Ten 
grunt jest podstaven Pinkusce Židovce v takovém spůsobu, aby Štěpán Bělobrad z něho té Pinkusce 
15 zl vyplatil.“24 Také radějovský mlynář měl značné potíže s vyplácením svého zadluženého 
mlýna u strážnického Žida Michala koželuha, který mu půjčil 58 zlatých na vysoký úrok.25 
Jiný strážnický fi nančník Šalomoun Žid koupil v roce 1594 podsedek ve Velké nad Veličkou, 
který hned vyměnil za sousední, platil po dva roky a pak se už neuvádí.26    

Stav zadluženosti vesnických obcí u strážnických Židů můžeme názorně sledovat 
v Petrově, kde někteří obyvatelé byli dlužni třem až pěti židovským věřitelům naráz. Tak po 
Staňkovi Bartoňovém zůstaly dluhy: „Holomkovi Židu do Strážnice 16 zl, Šalomounce Židovce 
do Strážnice 8 zl, Dobrušovi Židu do Strážnice 4 zl, Jozefovi Židu do Strážnice 1 zl 15 gr“; po 
Tobiáši Mlynářovi: „Pinkusce Židovce 8 zl, Danielovi Židu 24 zl, Aronce Židovce 4 zl, Chaskovi 
Židu 14 zl 17 gr 1 den“; po Lukáši Krejčířovém: „Abrahamovi Židu Holomkovi 13 zl, Danielovi 
synu Mojžíšovi 1 zl 24 gr, Šerému Židu 1 zl 10 gr“; po Jírovi Charabcovi: „Dobrušový[mu] zeti 
Židovi dluhu 12 zl 15 gr, Mojžíšovi Danielový[mu] synu 18 zl, Davidovi Holomkovýmu strejci 
12 zl, Levovi Šalomounčiné[mu] 3 zl 8 gr, Šalomounce Židovce 2 zl 15 gr.“27

Texty domovních a sirotčích knih obsahují „mezi řádky“ ohlasy historických dějů a uvádějí 
mnohé kulturní zajímavosti. Tak třeba v sirotčích výdajích u Jiříka Hrotka ze Zvolenova se 
k roku 1612 uvádí položka „za šabli, kdy na vojnu do Polsky jíti měli 6 zl.“ 28 Údaje o válečných 
událostech nacházíme také v dalších soudobých pramenech. Například v sirotčích knihách 
se po vpádu uherských povstalců v  roce 1605 poměrně často objevuje u jmen rodinných 
příslušníků, ba někdy i celých rodin, poznámka „zajatý od nepřítele.“ Vykupování rodinných 
příslušníků ze zajetí dokládá zápis z Velké nad Veličkou k roku 1614 u Jana Mezníka: „což 
jest do Trnavy na vejplatu [...] z Budína z zajetí nepřátelského zaplatil.“ 29 V této souvislosti je 
rovněž zajímavý údaj, objevující se v některých výdajových položkách sirotčích knih z Hrubé 
Vrbky a Lipova: „na Tatary zbírky, aby nepálili“, který prozrazuje vybírání výpalného od Turků 
a Tatarů, Bočkajových spojenců.

Také horenská kniha z Kněždubu se zmiňuje o některých událostech ze soudobého života 
obce. Dovídáme se zde, že v roce 1639 obec pokládala splátky za kostelní zvon mistru zvonaři 
do Uherské Skalice.30 Poměrně časté jsou i zápisy o pohnutých osudech obyvatel. Kolem 
roku 1600 je doložen zápis o Matěji Majůvkovi, „kterýž pro přestoupení Božího přikázání 
mistrem popravním za bránú města Strážnice, jenž slove Veselskou, své skončení vzal a sťat byl.“31 
K roku 1668 čteme v horenské knize, že Jíra Koníček „skrzeva ruce pohanské tatarské jest zabit 
a manželka jeho od těch Tatarů i s dítkami jest vzata.“32 Podobně byli zajati od Turků a Tatarů 
také Matouš Procházka a Kateřina Chovancová. O Ondřeji Sekáčovi je poznámka z  roku 
1682, že „nešťastnú smrtí z toho světa zešel a od Tatarů jest i s manželkú svú zabit.“33 Jindy zase 
najdeme zápis (z roku 1690) o verbování na vojnu: „Poněvadž J.M. Cí[sařská] potřebuje vojáků, 
týž Martin Smolař dal se zverbovat za dědinu Kněždub.“34

24 Domovní kniha pro Radějov, f 723a.
25 Celou kauzu uvádí  D v o r s k ý, F.: Strážnický okres. Vlastivěda moravská. Brno 1914, s. 36-37. 
26 Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 221b, 231b.
27 Sirotčí kniha pro Petrov, f 23a, 72a, 83a, 110a.
28 Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 115b.
29 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 435a.
30 Horenská kniha pro Kněždub, s. 117 přepisu.
31 Tamže, s. 238 přepisu.
32 Tamže, s. 22 přepisu.
33 Tamže, s. 185 přepisu.
34 Tamže, s. 129 přepisu.



Sirotčí knihy obsahují rovněž množství cenných dokladů o hmotné kultuře obyvatel, 
především o lidovém oděvu, který se popisuje ve velmi detailním výčtu, často s uváděním 
speciálních názvů. Spíše informativní charakter mají soupisy domovního zařízení, 
hospodářských nástrojů a řemeslnických dílen, vzácně jsou uváděny také zbraně, případně 
knihy.35

Podle dochovaných sirotčích inventářů si můžeme vytvořit představu o starších podobách 
lidového oděvu, především pro ženský oděv. Běžně jsou zastoupeny názvy oděvních součástek 
„letnice“, „rukávce“, „fěrtoch“, jak se dodnes dochovaly v lidovém oděvu. Objevují se zde také 
názvy dalších součástek, jako je „karmazínový kabátek“ (Petrov), „kabátek šamlatovej“ (Radějov, 
Tvarožná Lhota), „obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami“ (Kněždub), 
případně „mezulán na kabátek“ (Lipov). Tuto součástku lze nejspíš ztotožnit s  ženským 
kabátkem, jak jej známe z horňáckého kroje. Snad také výraz „kolárek“ (Kněždub, Lipov) nebo 
„kolárek damaškový“ (Petrov) může být spojován s límcem, nejedná-li se ovšem o krejzlík, tedy 
součástku z městského oděvu. 

Z  popisovaných oděvních součástek lze upozornit zvláště na pokrytí hlavy. Jsou to 
původní šatky, které se někde uvádějí také jako „roušky“, „rúšky“. Nejnázorněji je přibližuje 
položka z  Kněždubu ve znění „šatky na hlavu z  krajkou a bez krajků“. Patří k  nim i tzv. 
„brněnky“, citované v Tvarožné Lhotě a Lipově, byly také „hedbávné“ nebo „prosté“ (konopné). 
Další pokrývky hlavy, „plachetky“, popřípadě „plachetky oděvací“, jsou uváděny běžně, některé 
i podle velikosti, jako například v Tvarožné Lhotě „koudelné plachetky po třech loktech“, tedy 
pozdější známé „tříloketky“. Z národopisného materiálu jsou neznámé „čepice popelicí“, které 
se v  soupisech často uvádějí jako běžná součást oděvu té doby (Radějov, Tvarožná Lhota, 
Kněždub). Pravděpodobně se jedná o kožešinovou (kuní) čepici pro ženy, která přežívala ze 
středověkého oděvu.

Ze svrchních součástek uvádějí seznamy mnoho dokladů zvláště k  ženskému kožichu, 
který se mnohdy označuje jako „kožich králíkový“, „kožich ženský králíkový“ (Tvarožná Lhota, 
Kněždub), případně „kožich šamlatový“ (Velká nad Veličkou). Četné zmínky o pořizování 
těchto součástek jsou obsaženy hlavně ve výdajových položkách sirotčích knih. Tak v Tvarožné 
Lhotě se uvádějí položky: „Kateřině dáno na díl její na koupení kožicha 2 zl“ (1603); „Zuzanně 
dáno z poručení J.M. Paní na kožich 6 zl“ (1603).36 Podobně v Lipově: „Babuši dáno na díl její 
na kožich 4 zl 15 gr“ (1604); „Kateřině dáno na díl její na kožich 2 zl (1603); dáno Dorotě na 
kožich 5 zl“ (1596).37 Také ve Velké nad Veličkou: „dáno Ance na díl její na kožich 2 zl (1595)“; 
„dáno Ance sirotku na díl její na ukoupení kožichu a šatův choděcích 13 zl 15 gr“ (1595); „Kateřině 
na kožich dáno 3 zl“ (1614).38 V  Javorníku: „Zuzanně dáno z dílu jejího na kožich 2 zl 25 gr“ 
(1599).39 Za těmito položkami obvykle následují výdaje na svatbu či svatební veselí. Původní 
domněnku, zda se nejedná o obřadní mentýk pro ženy, potvrzují další údaje z Hrubé Vrbky, 
kde se přímo uvádí: „z poručení J.M. Paní dáno Kateřině na mentlíček peněz hotových na díl 
její 8 zl 15 gr“ (1613); „z poručení J.M. Paní Kateřině [...] na zjednání mentlíčku 2 zl“ (1613); 
„Kateřině [...] na koupení mentlíčku z poručení Její [Mil]osti Paní 4 zl“ (1613).40 Podobný zápis 
najdeme rovněž z Velké: „Lukáš Ondřejových [z] Souchova na díl Anny manželky své srazil sobě, 
což dlužen byl peněz hotových a za mentýk 9 zl“ (1607).41 V  přímé souvislosti je další údaj 
rovněž z Velké nad Veličkou:  „přijato od Mikuláše Mirošovského za gr[unt] za 2 leta 16 zl. Ty 
sou vydané k svadebnímu veselí a za kožich šamlatový Zuzanně“ (1617).42 Tato ženská obřadní 
součástka se rozlišovala od jiných kožichů, které se uvádějí jako „kožich veliký“ (Zvolenov), 
„kožich oděvací“ (Kněždub), „kožich oděvací frnštatový“ (Lipov), „kožichy liškové podšité“ či „šuba 
liškami podšitá“ (Lipov).43 Na rozdíl od ženských mentýků se jen ojediněle cituje mužský 
35 Srov. P a j e r, J.: Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16./17. století ze strážnického panství. Slovácko 52, 2010, 

v tisku. 
36 Sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 44a a 111a.
37 Sirotčí kniha pro Lipov, f 101b, 225a a 253b.
38 Sirotčí kniha pro městečko Velkou nad Veličkou, f 88b, 91b, 354b.
39 Sirotčí kniha pro Javorník, f 81b. 
40 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 242b, 244b a 251b. U posledního sirotčího zápisu je dodatek k roku 

1617: „Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového oplacených, což bylo Kateřině na kožich z peněz těchto sirotků 
půjčeno 3 zl“.

41 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 428a.
42 Tamže, f 363b.
43 V Lipově se uvádí položka „kožichy dva oděvací za 16 zl“ (1608). Sirotčí kniha pro Lipov, f 331a.



mentýk, a to pouze v  Radějově: „mentýk po otci šacován za 3 zl“ (1618).44 Nepochybně se 
v tom odráží zvyklost, doložená i z pozdějšího období etnografi ckými výzkumy, že nevěsty si 
pořizovaly obřadní mentýky k svatbě nově, na což dohlížela i vrchnost, jak dosvědčují uvedené 
formulace „z poručení Její Milosti Paní“, zatímco muži mohli použít i starší součástky, třeba 
z rodinného dědictví. V souvislosti s mužským svrchním oděvem se ještě objevují položky 
z Petrova: „sukna, což sobě na kabát koupil 4 lokty po 14 gr za 1 zl 26 gr“ a z Velké nad Veličkou: 
„Šimkovi za 4 ½ lokte soukna na kabát 1 zl 15 gr, od šití kabátu 6 gr“.45 V tomto případě by se 
mohlo jednat o svrchní mužský kabát, tedy součástku, kterou známe z dnešního horňáckého 
oděvu.

V  citovaných soupisech nebo ve výdajových položkách sirotčích knih se uvádějí také 
materiály pro výrobu oděvních součástek. Samozřejmě převládá konopné plátno, v některých 
případech (pro nejvšednější pracovní oděv) jsou součástky zhotoveny i z koudelného plátna. 
Na druhé straně se objevují dražší a vzácnější materiály, od „lněného“ plátna, takto označeného 
pouze v Lipově a všude jinde jako „tenké“, k němuž lze přiřadit i „sliské plátno“ (slezské), až 
po hedvábí a damašek.46 Z výzdobných technik lze upozornit – kromě již uvedeného použití 
krajky – na „malování“, tedy výšivku, výslovně citovanou pouze v jednom případě (Lipov).

Uvedené prameny obsahují také zmínky o soudobých proslulých i méně známých 
osobnostech, které byly významnými činiteli Jednoty bratrské nebo jiných vyznání. 
Ve strážnických domovních knihách je přesně doložen obecně známý údaj ze životopisu 
J. A. Komenského, který v  letech 1604-1605 studoval na strážnické bratrské škole a bydlel 
u své tety Zuzany Komněnské na Suchém řádku.47 Také rodina jeho strážnického spolužáka 
a pozdějšího náboženského vizionáře Mikuláše Drabíka se v pramenech několikrát vyskytuje. 
Jeho otec Jan Drabík byl předměstským konšelem, v  roce 1600 zakoupil výsadní dům na 
rynku a zastával funkci městského rychtáře.48 Za strážnického rodáka bývá označován 
rovněž Matouš Konečný, senior Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Jeho jméno se vyskytuje 
v Petrově, kde dědil část majetku po svém bezdětném bratru, mlynáři Pavlu Konečném.49 
Ve Velké nad Veličkou zemřel v roce 1618 dvojctihodný kněz Daniel Dvorský, známý jako 
pokračovatel tzv. Bartoškovy kroniky v Uherském Brodě.50

V ojedinělých zmínkách můžeme také sledovat používané názvy pro některé geografi cké 
oblasti, ležící v přímém sousedství strážnického panství nebo v jeho blízkosti. Zdá se, že pod 
označením „Horňák“ a od něho odvozeným „Horňácko“ se rozumí region Uherskobrodska nebo 
Luhačovicka, odkud přicházeli noví osadníci. Například ve Tvarožné Lhotě se cituje Matouš 
Horňák Sucholožský, jiní osadníci pocházeli z Bánova, Komně, Prakšic, Šumic, Nezdenic, 
Záhorovic, Zádveřic, Vlachovic, Polichna i odjinud.51 Pozoruhodné je rovněž pojmenování 
„Poduhří“, spojené nepochybně se sousedním Skalickem, zatímco označení „Bory“ či „Búry“ 
se používá dodnes. Vyskytuje se rovněž výraz „Slováky“ ve spojení „odešla do Slovák,“ který se 
zřejmě také týká uvedených regionů přilehlých částí Slovenska.52

44 Sirotčí kniha pro Radějov, f 294a.
45 Sirotčí kniha pro Petrov-Rybáře, f 13a; sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 496b. Je pozoruhodné, že 

v obou citacích je zmíněno zhruba stejné množství sukna.
46 Tyto dražší materiály se nakupovaly u kramářů, jak svědčí položka z Lipova: „Janovi Vlachovi za ½ lokte 

damašku 1 zl“ (1606). Sirotčí kniha pro Lipov, f 347b.
47 Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 93, f 148b.
48 Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 114, f 308a; domovní kniha pro výsadní domy, dům č. 13 

(SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47), nepřepsáno.
49 Sirotčí kniha pro Petrov, f 159a.
50 Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 382a. Rok ani místo jeho úmrtí nebyly dosud 

známy; srov. Zemek, P. (ed.): Bartoškova kronika. Uherský Brod 2004, s. 213.
51 U některých příchozích z této oblasti se objevuje také příjmení Záleský či Zálešák.
52 Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 117a; za 3 roky poznámka, že se „z Slovák navrátila a vina jí odpuštěna.“



Pravidla použitá při přepisu

 
Při přepisu originálních pramenů byly uplatněny zaužívané transkripční zásady, nikde 

nebyla použita transliterace, která by značně ztížila přístupnost textů pro další použití. Podle 
současných transkripčních pravidel bylo v  textech opravováno pouze psaní velkých písmen 
a diakritických znamének, nezbytná byla rovněž úprava interpunkce, bez níž by texty byly 
málo přehledné a srozumitelné. Z toho vyplývá, že nebylo zachováno psaní velkých písmen 
uprostřed věty či naopak malých písmen u osobních jmen, ani původní psaní měkkého 
i a ypsilon, mnohdy hodně libovolné. Naproti tomu bylo zachováno původní použití spojek 
s – z, nebo slov typu těžký – těšký, pročež – pročeš, nebožtík – neboštík, způsob – spůsob, 
vyšší – vyžší, zaplacený – zaplatcený, také u dvojího psaní strážnický – strážnicský, rohatecký 
– rohatecský, velický – velicský, Václav - Vácslav apod.

   Jakékoliv případné další zásahy byly komentovány a v hranatých  závorkách byly 
rozepisovány všechny zkratky, jejichž zařazení v původní podobě by značně narušilo čitelnost 
textu: p[an], s[irotek], sir[otek] i siro[tek], n[ebožtík], nebo[žtík] i nebožt[ík], g[runt] i gr[unt], 
v[ědro], m[ěřice], mě[řice] i měř[ice], ach[tel] i acht[el], stejně jako písařské zkratky ut s[upr]
a či ut sup[ra] ad. Dále byly vypisovány pádové koncovky, v originálu naznačené zkratkou, 
jako –ho, -mu a -ých.

   Jiné a zaužívané zkratky byly ponechány, jejich psaní se však lišilo už v době vzniku 
písemností, například u titulování: JMP či J.M.P. [Jeho Milost Pán], JHM či J.H.M. [Jeho 
Hraběcí Milost], J.U.H.M. či J.V.H.M. [Jeho Urozená – Vysoceurozená – Hraběcí Milost], 
také u jiných zkratek, jako je obvyklá formulka SRSAN či S.R.S.A N [slíbili rukou společnou 
a nerozdílnou].

   Další okruh zaužívaných zkratek se týká označování peněžní měny, která zde bývá 
uváděna v moravském, českém, německém nebo rakouském počtu a ve vzájemných relacích 
(přepočtech). Tak se vyskytují zkratky pro zlatý, v přepisu adekvátně jako R nebo zl [zlatý - 
ve smyslu rýnský nebo moravský zlatý], fl  [fl orén – zlatý], zlm [moravský zlatý], zlr [rýnský 
zlatý], gr [groš], gr alb [groš bílý], den [denár], den alb [denár bílý], kr [krejcar] h [halíř], 
v [vídeňský], v. v. [vídeňská valuta].

   Psaní ostatních slov bylo ponecháno v původním znění: grunt – grunth – grundt, 
leta – letha, rok – rokh, purgkmistr – purkmistr – purmistr – pulmistr – burmistr (analogicky 
purkrechtní – purgkrechtní), sirotčí – sirodčí, knih – kněh, Zuzana – Zuzanna (analogicky 
podle Anna), nebo starší způsob psaní ů jako uo (zuostalý, dědicuo).

Jiří Pajer
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               f 3a 
[1]  
(první dva listy chybí) 
 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Adam Rachovský  
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Adam Rachovský 
položil za gr[unt] svůj obci městský 1 R. Ty přijal purgkmistr 
ut s[upr]a. 
   Letha 1642 za purgmistra Martina Mráza Adam Rachovský 
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. Ty přijal purgkmistr 
ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Adam 
Rachovský ročních peněz za grunt svůj obci městské 2 R. Ty 
přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1643 a 1644. 
   Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Adam 
Rachovský dal 1 ½ v[ědra] vína do důchodův jsouc obec 
kvitovaná, sráží se jemu na gruntě 2 R. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] poněvadž Adam Rachovský 
vedle jinších sousedův také vyhořel, podle poručení vrchnosti, 
kteréž při rejstřích okršlku městského napřed přiložené 
zůstává, jemu také jako jiným sousedům polovici peněz, co 
dopláceti měl, upouští 27 R. 
   NB. Pamět se činí, tak jakož na tomto gruntě k obci městské 
15 R náleželo, již jsou všeckny vyplněné a obec tu nic více 
nemá. 
 
   Letha Páně 1707 dne 26. Septembris za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních jeho Anna Hrachovských, vlastní 
dcera po neboš[tíku] Pavlu Hrachovském hodináři, zdědíce 
grunth po otci svém (který on podobně po otci svém Adamovi 
Hrachovském zdědil a jeho odevzdati sobě nedal), 
               f 3b 
takový prodala Martinovi Hovoranskému strýci svému za summu 
170 zlm, místo závdanku sráží se mu z tej summy za vystavení a 
za zaplacené vypisují 30 zlm. A poněvadž Adam Rachovský  
133 zlm, jak zápis nahoře ukazuje, vyplatil, po němžto patero 
dítek pozůstalo, totižto Kateřina, Maryna, Zuzana, Anna a 
Pavel, kteroužto summu matka jejich jakožto mocná otcovská 
poručnice testamentaliter mezi nimi rozdělila takto: Kateřině 
10 zlm, Zuzaně 10 zlm, Maryně 6 zlm, Anně 6 zlm a Pavlovi 
ostatek, totiž 101 zlm, z důležitých příčin zanechala. Však 
zatím zasej ozdravíc jich napomínala, aby mu takové peníze 
odpustily a jich budúcně po něm nežádaly, odkudž pamatujíc na 
to Kateřina a Maryna své summy nadepsaný Anně, jakožto dceři 
po bratru jejich, adirovaly na místě otci jejím, a tak 117 zlm 
tej summy učiní, kterou Anna a Mikuláš, vlastní děti 
n[ebožtíka] Pavla Rachovského, zdědili, z kterých Anně 8 ½ zlm 
a druhá polovic domu dítkám po témž Mikolášovi bratru jejím  
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patřiti bude. A poněvadž často jmenovaná Anna svůj díl 
Martinovi Hovoranskému strýci svému za zaplacený adirovala 
proto, aby ji do její smrti v témž domě v tej malej světničce 
topení dřeva spůsobíc 
               f 4a 
zvláštního bytu příl, což on před právem splniti sám za sebe i 
za dědice slíbil, protož se jemu těch 58 zlm 15 gr za 
zaplacené vypisují a co tak jeho manželce Anně 6 zlm tu 
patřilo, ty též za zaplacené jemu se vypisují. A tak již bude 
míti 94 zlm 15 gr všeho vyplaceného a ostatní summu platiti 
povinen bude nápadníkom níže poznamenaným ročně po 3 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a toho všeho zdržení 
p[an] Pavel Hořák a Jan Hlubocký S.R.S.A N. 
   Nápadníci jsou: 
   Obec strážnická 10 zlm. 
   Syn neb[ožky] Zuzany Jan Tomík 7 zlm. 
   Sirotci neb[ožtíka] Mikuláše Rachovského 58 zlm 15 gr. 
 
   Letha Páně 1712 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Anna, pozůstalá dcera po 
neb[ožtíku] Pavlovi Hrachovském na domě ut supra po svém 
jmenovaném neb[ožtíku] otci craetensi 58 ½ zlm, takovú summu 
dle zápisu vrchního v roku 1707 d[ne] 26. Septembris Martinovi 
Hovoranskému naprotiv tomu, že aby u něho v malej světničce 
své obydlí až do smrti měla, zadala. Však ale poněvadž 
jmenovaný 
              f 4b 
Martin Hovoranský dle svého tehdáž učiněného přislíbení 
nepokračoval, nýbrž s ní v zlořečenství a v zlej vůli setrval, 
ona nadřečená Anna před J[ejich] Opatr[nosti] pány memoriální 
stížnost složila a poněvadž on svého slibu jí nezdržuje, aby 
ona podobně své zdržení tejž praetensi na statek vtáhnúti 
mohla, což vzavši před sebe J[ejich] Opatr[nosti] páni a to 
dle práva rozvažujíce, dle práv městských D 2 a E 47 nález a 
sentenci vypověděli, aby totižto on nadepsaný Martin 
Hovoranský často psanú Annu v tejž světničce již délejíc 
chovati povinen nebyl, však naprotiv tomu její praetensi hnedt 
od zápisu tohoto ročně po 10 zlm platiti povinen byl. Však 
poněvadž ona již přez některý čas u něho v tej světničce 
bejvala, tehdy dle již nadřečeného articule právního E 47 ona 
Anna Hrachovská z tej praetensi, totiž 58 ½ zlm, třetí díl 
jemu upouští a ty ostatní, totiž 39 zlm, ročně po 10 zlm 
přijímati má. Vypověděné na právě purgmistrovském d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha a dne ut supra za purgmistra a radních těch udělajíce 
před právem purgmistrov- 
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              f 5a 
ským Martin Hovoranský za sirotky po neb[ožtíku] Mikulášovi 
Hrachovském oučet, co tak na jejich praetensi sumssive byl 
vydal, vynašlo se, že v jednej summě jim až do roku 1712 
exclusive 12 zlm jest vydal. Však že takové až posavad do 
purgrechtů městských vepsané neměl, takové se jemu nyní 
vypisují na summě sirotkův Hrachovských a ještě jim 46 zlm  
15 gr na spůsob jak nahoře spláceti povinen zůstávati bude. 
Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Letha Páně 1712 dne 11. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Martin Hovoranský na 
praetensi Anny Hrachovskej, jak zápis nahoře ukazuje, pokládá 
při držaných posudcích 10 zlm. Ty přijala Anna Hrachovská. 
 
   Letha Páně 1715 dne 23. Augustii za purgkmistra pana Filipa 
Černýho a spoluradních toho času Martin Hovoranský, neb téhož 
času vdova pozůstalá po něm, na praetensi Anny Hrachovské, jak 
zápis nahoře ukazuje, jest odvedla a ostatek její praetensi 
docela všechnu zaplatila, složíce residuum 9 zlm, které ona 
Anna Hrachovská na radním domě zouplna přijala a víc 
praetendirovati nic nemá. 
              f 5b 
   Letha Páně 1724 dne 6. Septembris za purgmistra Philipha 
Černého a spoluradních toho času majíce sirotci po neb[ožtíku] 
Mikulášovi Hrachovském, Jiřík a Mikuláš, na gruntě ut supra 
ještě 46 zlm 15 gr 7 den alb k dobírání, takové oni dobrovolně 
sprodali držiteli nynějšímu gruntu toho Petrovi Hovoranskému 
za hotových sedmnáct rýnských třicet krejc[arů], totiž Jiřík 
svých 23 zlm 7 gr 3 ½ den alb za 8 zlr 45 kr a Mikuláš svých 
23 zlm 7 gr 3 ½ den alb za 8 zlr 45 kr, kteréžto peníze týž 
Petr Hovoranský náležitě k rukám jmenovaných praetendantů 
odvedl, a sice Jiříkovi pod datum 22. Febr[ualii] 1721 těch  
8 zlr 45 kr a Mikulášovi pod dnešním datum, přijdouce on sem 
jakožto voják musquetýr od Alt. Daunovského regementu. A tak 
jmenovaní sirotci po neb[ožtíku] Mikulášovi Hrachovském na 
gruntě tomto nic více praetendirovati míti nebudou a nemají. 
Stalo se u přítomnosti téhož Mikuláše Hrachovského vojáka a 
s ním commandirovaného gefrejtra Jakuba Wobitsch d[ne] a letha 
ut supra. 
              f 6a 
   Leta Páně 1727 dne 3. Maji za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času zdědíce Petr Hovoranský 
grunt ut supra po svém neb[ožtíku] otci Martinovi Hovoranském, 
takový jsouc dvakrát vyhořený zase vystavil a skrz to do 
velkej nemožnosti uveden jest. Pročež pro nedostatek další  
možnosti prodal jest ten grunt z svej dobrovolnej vůle 
Jiříkovi Vaščíkovi za hotových 90 zlr, tak aby žádnému nic 
více kupec ani na verunkových penězích, ani na povinnostech a 
daních běžících povinován nebyl. Pročež takové prodavač 
všechny, jestli by se buď na dlúze neb na krátce vynašly, 
vyvaditi povinnen jest, toliko běžící daně a platy všeliké 
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kupec k placení na sebe vzal od 1. Januar[is] 1727. A jakož 
nadepsaný grunt ne samému Petrovi Hovoranskému ve všem 
náležel, nýbrž taky bratr jeho Tomáš a sestra Catheřina, 
provdalá za Martina Gajdu, na něm spravedlnost jménem 
otcovského dědictví jsou měli, pročež o takové co by koliv jim 
na tomž domě bylo náleželo, se s nadepsaným 
               f 6b 
Petrem Hrachovským bratrem svým dobrovolně se porovnali, jakž 
oni sami jmenovaní Tomáš a Catheřina při ouřadě 
purgmistrovském dobrovolně vyznali, takže již více na tom domě 
žádného práva jim nepozůstává. A podle toho jsouce všechny 
strany dokonale spokojené a domluvené, připisuje se ten grunt 
Jiříkovi Vaštíkovi za vlastní a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav 
Košvitz a p[an] Carel Schneller S.R.S.A.a N. 
   Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
 
Sub Nro 234 
Přípis Jozefa Vaščíka 
 
   Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jozef Vaščík a přednesl, kterak on po svým otci 
Jiříkovi Vaščíkovi dle testamentu jej zdědil. Pročeš se jemu 
pro pořadnost práva a zřízení císař[sko] králov[ského] pod tím 
               f 7a 
majícím na domě Nro 234 za jeho vlastní a volný s tím na něm 
od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu a placení povinnosti, jak 
císař[sko] králov[ské], vrchno[stenské] a městské pan Frantz 
Gatti a p[an] Ignatz Košvitz. 
   Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jiříka Vyskočil 
 
   Leta Páně 1776 dne 28ho měsíce prasince za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Jozef 
Vaštík grunt ut supra po otci svém Jiříkovi Vaštíkovi ex 
testamento sobě odporučený, jsouce dle předcházejícícho zápisu 
v pravém držení postavený, takový z čistej vůle svej odprodal 
vejš jmenovanému Jiříkovi Vyskočil za summu dvě sta padesát 
rýnských. A k tomu sobě vymínil, aby mimo těch 250 zlr ještě 
v světničce od uličky i ze svú manželkú tak dlúho, dokudž by 
jedna i druhá stránka v pokoji se srovnávati mohla, své 
svobodné bydlení, jakož taky pro jednu krávu a pár ušípaných i 
pro své zboží a krmňu a jiné nevyhnutedlné k vyživení patřící 
potřeby dle možnosti a jak daleko plac postačovati by mohl, 
místo míti mohl, stavění a opravu gruntu i střechy však jemu 
budoucímu držitelovi gruntu docela pozůstat má. Kdyby pak  
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jedna neb druhá strana spolu srovnávati se nemohla, on Jozef 
Vaštík výminku tou zanechati a jiné místo neb obydlí sobě 
hledati přinucen byl, ano i kdyby 
               f 7b 
dobrovolně z gruntu neb domu tohoto vytáhnúti chtěl, v příběhu 
tom má jedna i druhá strana čtvrtletní výpověď praemittirovati 
a kupec Jiřík Vyskočil zavázán býti jemu Jozefovi Vaštíkovi po 
odtažení dvouch rýnských na rok, jak dlúho by od přítomného 
času ve psaný výmince seděl, ostatek z padesáti rýnských, 
které na tu výminku prodavač sobě zanechává, na hotově 
vyplatiti, tejkajíce se královských, vrchnostenských i 
městských povinností takové kupec Jiřík Vyskočil na tento 1777 
rok celý platiti povinen byl. 
   S tím tehdy grunt ten se jemu Jiříkovi Vyskočilovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný tímto dle práva purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan František Králík a 
p[an] Johanes Ježík S.R.S.V.a N. 
   Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
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             f 13a 
2 Grunt Martina Kozla 
 
   Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch krátkejch 
nadepsaný Martin Kozel má grunth svůj frejmarkem od Jiříka 
Šešerova, na kterejž jest 60 R dopláceti měl a ty jest podle 
zápisu knih starejch purgrechtních černejch v listu 41 letha 
[15]77, jakž týž zápis ut sup[ra] to v sobě šíře obsahuje a 
zavírá, zouplna a docela zaplatil.  
   A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jan Gergel 
prodal podsedek požár svrchu psaný, kterýž se jemu podle 
rozdílu statku po neb[ožtíku] Martinovi Kozlovi dostal, 
Mikulášovi Trubačovi za summu 100 R. Závdanku dal 10 R, 
ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Vítků, Jan Václavových, Zachariáš Macháčků, 
Jan Drahotoušský S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Stojapilů, náměstek neb[ožtíka] Mikuláše Trubače, za g[runt]  
6 R na nápadníky Martina Kozla. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Stojapilů, náměstek n[ebožtíka] Mikuláše Trubače, za gr[unt] 
na nápadníky Martina Kozla 6 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Stojapilů na nápadníky Martina Kozla 6 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Stojapilů na nápad[níky] Martina Kozla 6 R. 
              f 13b 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Stojapilů nápad[níkům] Martina Kozla 6 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Stojapila nápadníkům ne[božtíka] Martina Kozla 6 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Stojapila nápadníkům Martina Kozla 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Stojapil položil nápadníkům Martina Kozla 6 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Stojapil položil nápadníkům Martina Kozla za gr[unt] 6 R. 
   Kteréž sou přivedené do s[tatku] n[ebožtíka] B[ratra] Jana 
Zezhule. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Stojapil položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] B[ratra] Jana 
Zezhule 6 R. 
        Pustý 
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   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten 
podsedek ut s[upr]a z nivkou na horních Vrbkách Janovi Peškovi 
za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 5 R. 
Odevzdán za volný a sovbodný. 
   Rukojmě Vácslav Červenka a Vácslav Šlechta S.R.S.a N. 
   Leta 1631 za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Peška položil za 
gr[unt] ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 R 
15 gr. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Peška položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Peška 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
              f 14a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil 
za grunt peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 
3 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Peška položil 
za gr[unt] do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peška položil 
za gr[unt] svůj do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Peška položil 
za gr[unt] svůj do st[atku] neb[ožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka Jan Peška položil 
za gr[unt] svůj do st[atku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 3 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Peška položil za 
gr[unt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 1 R 15 gr. 
   Letha 1643 za purgkmistra ut s[upra] Jan Peška položil za 
g[runt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 2 zlm. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Peška položil 
za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Stojapila 7 R. Takové 
peníze přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenz Peypolta Jan Peška položil 
aneb se jemu porazilo peněz vejrunkových za služby zasloužilé 
vincourské za purgk[mistrovství] p[ana] Jana Slováčka, kterýž 
s Slov[áčkem] za příjem i vydá[ní] obě položiti má a ty náleží 
do s[tatku] n[ebožtíka] Stojapila, totiž 3 R. 
   Item více položil do toho statku, náležeti budou p[anu] 
Lorenz Peypoltovi za příjem 2 R. 
 
   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického  po 
smrti Jana Pešky pojal sobě Jakub Kudlík Barboru pozůstalou 
vdovu za manželku a ujal ten grunt v summě 100 R bez závdanku, 
roční placení po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu domu a povinnosti Jan Horák a Pavel 
Kunovský S.R.S.a N. 
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   Letha 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Barbora 
Pešková dala roku 1652 vína do důchodův 4 v[ědra] a jsouc na 
to obec quitirovaná, sráží se jí na podsedku za to 6 R 25 gr 
5 den. 
              f 14b 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a starších jeho Jakubovi Kudlíkovi jako jiným 
vyhořelým lidem sráží se, co k obci dopláceti měl polovici, 
totižto 25 R 20 gr 2 ½ den. A tak má dopláceti ještě tak 
mnoho. 
 
   Letha 1670 24. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického a spoluradních jeho Jakub Kudlík majíc sobě týž 
grunt po Barboře Peškový připsaný, takový grunt postoupil 
Michalovi Malatovi za summu, tak jakž sám sobě postoupený měl 
100 R, položíc závdanku 8 zlm, k placení ročně po 3 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu domu a povinnosti Jan Dvořák a Šimon 
Vytřasil S.R.S.a N.R. 
   Leta Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Michal Malata platí za 
grunt svůj 1 zlm. Takový svrchu psaný p[an] purgkmistr do 
počtu svého za příjem sobě položil. 
   Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Michal Malata položil za grunt svůj 1 zlm, které peníze svrchu 
psaný purgkmistr do počtu svého sobě potáhl. 
              f 15a 
   Letha Páně 1675 dne 18. Februarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Michal Malata položil za grunt svůj k obci městské  
2 zlm. Takové peníze týž purgkmistr do počtu svého za příjem 
položil. 
 
   Letha Páně 1693 dne 14. Februarii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jiřík Švehla 
pojmouce sobě za manželku pozůstalou vdovu po neboštíkovi 
Michalovi Molatovi a taky po smrti její, co tak Michal Molata 
vyplaceného měl, zdědil, že však až posavad připsaného neměl. 
Pročež dle pořádku sousedctví Jiříkovi Švehlovi tenž 
předepsaný grunt se připisuje v summě 100 zl mor[avských]. Na 
tou summu zaplaceného bude míti i s těma 5 zl mor[avských], co 
do kláštera zaplatil, totiž 17 zl mor[avských], ostatek 
placením ročně při posudcích po 2 zlm nápadníkům. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu a povinností všelikých 
zbývání p[an] Samuel Nejezchleba a Martin Ostravský S.R.S.N. 
   Stalo se dne a letha ut supra. 
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   Leta Páně 1695 dne 5. Decembris za purg[mistra] p[ana] 
Mikoláše Šaška a spoluradních jeho nemoha Jiřík Švehla pro 
starost věku svého [grunt] délejíc držeti, takový svému zeťovi 
Francovi Čapalovskému, tak jakož manželce jeho, poručen byl, 
púští i s tím vším, co zaplaceného na něm jest, 
              f 15b 
který se jemu za vlastní, svobodný v tej summě, totiž 100 R, 
připisuje a odevzdává, však aby on Jiřík Švehla až do smrti 
svej mohl při nich zůstávat. 
   Rukojmí za zbývání povinností cís[ařských], panských i 
obec[ních] p[an] Václav Zarazil a Jan Bíteský S.R.S.a N. letha 
a dne ut s[upr]a. 
   NB. Pamět se činí při tomto zápisu, že Franc Čapalovský 
povinen bude dnes nebo zejtra nápadníkom jejich díl spláceti a 
podle spravedlnosti, co jim patřiti bude, povinen se 
porovnati. 
 
   Letha Páně 1701 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož letha majíce Franc Čapalovský, 
držitel gr[untu] ut sup[ra], na místě Jana Sušického praetensi 
svej na domě Jiříka Kajdy v okršku městském Nro.34to 85 zlm. 
Jsouce pak ale nadepsaný Frantz Čapalovský témuž Jiříkovi 
Kajdovi 74 zlm, které on od matky svej Kateřiny Kajdovej 
skúpil, povinen platiti, pročež se mezi sebú spolu domluvili o 
sobě ty praetensi jednu za druhú frejmarkem za zaplacenú 
poptati. A tak se nadepsanému Francovi Čapalovskému zde za 
zaplacené vypisuje. Stalo se dne a leta ut s[upra]. 
              f 16a 
   Letha Páně 1714 dne 12. Augusti za purgmistra pana Carla 
Kaizera a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut 
sup[ra] v službě drábskej u mil[ostivé] vrchnosti ustanovený, 
pro kterouž tu službu na gruntě tom hospodařiti nemohouce, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodal i s těma 17 zlm, které 
za zaplacené zdědil, tolikéž z domluvením švagra svého 
Joannesa Rychlíka i s těma 74 zlm na grunt Jury Gajdy 
převedenýma, za hotových padesáte rýnských, item co ještě  
9 zlm obci peněz verunkových spláceti bylo, z ohledu jednej i 
druhej strany merit a zásluh při obci, ty na gruntě tomto se 
odpouštějí a z domluvením J[ejich] Op[atrnosti] pánů za 
zaplacené se vypisují. Pročež týž grunt se nadjmenovanému panu 
Philiphovi Černému připisuje v summě tej 100 zlm za volný, 
svobodný a docela zaplacený. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností pan Carel 
Kaizer a p[an] Eliáš Gröger S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti stran d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Solut. 
   NB. Contrib[uci] až za rok 1715 začne platiti. 
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              f 16b 
   Leta Páně 1727 dne 23. Decembris za purgmistra pana 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času předstoupil na 
rathaus Philiph Černý přednášejíce, že jest z svej dobrovolnej 
vůle prodal grunt ut supra Gottfridovi Wirthovi ze vším tím, 
co na něm zaplaceného jest, za hotových jedno sto třidceti 
rýnských a takové od něho skutečně přijal a podle toho grunt 
ten náležitě odevzdal. Načež podobně Gottfrid Wirth, právě 
z vojny příchozí capral, uctivě žádal, aby dům ten podle řádu 
purgrechtního do kněh městských odevzdán a připsán a podle 
toho za měšťana přijat byl. Pročež proukazujíce on svého 
dobrého chování hodnověrné testimonia, za spoluměšťana se 
přijímá a grunt ten se jemu odevzdává za vlastní a docela 
zaplacený bez všech reštů až do 1. Januarii 1727. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Anderl a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.R. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
   Pamět se činí, poněvadž dům ten de d[at]o 18. Oktobris 1726 
vyhořel a proto tři leta polhocení užívati bude, za rok 1726 
Gottfrid Wirth užíti má a ostatní prodavač pro sebe zanechal. 
              f 17a 
Přípis domu Petrovi Baňařovi 
 
   Leta Páně 1758 dne 17ho Octobris za purkmistra pana 
Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času 
zanechajíce Jozef Wirth po svej smrti grunt ut supra svej 
manželce a svým dětům, na rozdíly takový vdova Petrovi 
Baňařovi za summu dvě sta rýnských odprodala a přitom sobě 
v sednici na dvoře svobodné bydlení do její smrti vymínila. 
Kdyby se z hospodářem zjednotiti nemohla, tak kupec se zvolil 
za tou výminku prodavače patnácte rýnsk[ých] složiti. Pročeš 
se nadepsaný grunt i s tím od starodávna na něm majícím právem 
Petrovi Baňařovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], 
panských i městských povinností p[an] Gottfrid Mayer a p[an] 
Jozef Heissig. Stalo se u přítomnosti obojí[ch] stran dne a 
roku ut supra. 
              f 17b 
Přípis domu Andrisovi Smejkalovi 
 
   Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Baňař dům ut supra 
právně připsaný po Jozefovi Wirtovi, takový ze svej 
dobrovolnej vůle Andrisovi Smejkalovi za summu dvě sta 
padesáte rýnských odprodal ze vším právem a příslušenstvím, 
podle čehož, poněvadž se strany tak dobrovolně zjednaly a 
porovnaly, připisuje se ten dům Andrisovi Smejkalovi za 
vlastní a dědičný, jakož také věcej na verunkových penězích 
již předešle vypsaný byl, za docela vyplacený a zaplacený se 
prodává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, vrchnostenských i městských p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Tomáše Němčického 
 
   Leta Páně 1775 dne 7. měsíce Octobris za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti 
neb[ožtíka] Andrisa Smejkala pozůstalost zanechalá právně 
zapsaná byla, kteroužto rozličných dluhův tolej se oznámilo, 
že pozůstalost ta nikoliv nepostačila, a proto in ordine orida 
popsané a classicifirované býti 
              f 18a 
musely, ku kterémužto cíli a konci grunt tento k pořádnej 
licitaci bialiter prohlášen následovně:  
   Dnešního dne ut supra skrze Tomáše Nemčického za summu tři 
sta padesáte jeden rýnskej při držanej licitaci na rathouzi 
města Strážnice obdržen byl. Kupní summu on Tomáš Němčický při 
ouřadě purgmistrovském, kdežto strany tej pozůstalosti 
vyrovnání se koná, co nejdřív zaplatí a quittanci strany 
odvodu vyzdvihne. Z tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna 
majícím právem se jemu Tomášovi Němčickému za jeho vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Ignác Košvitz a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
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              f 25a 
3 Grunt Jiříka Stojapila 
 
   Ten nadepsaný Jiřík Stojapilů má grunth svůj od purgkmistra 
a starších města Strážnice za summu 50 R koupenej, kterejž 
jest podle rejster purgkmistrovských dlouhejch letha [15]79 
zouplna a docela zaplatil.  
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Jiříkovi Stojapilovi, 
Adamovi Bělínský[mu] za summu 90 R. Závdanku dal 8 R, kterýž 
přijali nápadníci po neb[ožtíku] Jiříkovi Stojapilovi, ostatek 
platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Vnuček, Jan Frydlů, Václav Mochol, Jiřík 
Vejborný S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský za g[runt] na nápadníky neb[ožtíka] Jiříka Stojapila 
3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský za gru[nt] na nápadníky nebo[žtíka] Jiříka Stojapila 
5 R. 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský za gr[unt] na nápadníky n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 
3 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Adam 
Bělínský za gru[nt] na nápadníky n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 
3 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský dvojích peněz po 5 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Stojapila 10 R. 
              f 25b 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský za g[runt] na s[irotky] neb[ožtíka] Jiříka Stojapily 
3 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam 
Bělínský za grunth na s[irotky] neb[ožtíka] Jiříka Stojapily  
5 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Adam 
Bělínský položil za grunt na sirotky neb[ožtíka] Jiříka 
Stojapila 5 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožmberského Adam 
Bělínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Stojapila 5 R. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Adam Bělínský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila  
5 R. 
        Pustý 
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   Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Adam Bělínský 
prodal ten požár ut s[upr]a Janovi Rachovskému za summu 80 R 
bez závdanku, placením když se jinší požárové platiti počnou 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Bělínský, Jan Šimků, Jíra Ambruzů S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Rachovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila  
5 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Rachovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila  
2 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Rachovský 
položil za gr[unt] Jiříka Stojapila sirotkům 2 R 15 gr. 
              f 26a 
   Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan 
Rachovský prodal ten grunt ut s[upr]a Adamovi Rachovskému synu 
svému za summu 80 R bez závdanku a což na tom gruntě 
zaplaceného měl, to jemu pustil, placení každoročně po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Kašpar Vodislavský, Martin Rachovský a Jiřík 
Přerovský S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Rachovský 
položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka 
Stojapila 3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Rachovský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 3 R. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Adam Rachovský 
prodal ten grunt ut s[upr]a Martinovi Rachovskému za summu  
150 R. Závdanku dal Adamovi Rachovskému 30 R, platiti jej má 
každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Pavel Sedláků a Adam Rachovský S.R.S.a N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Rachovský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila  
1 R. 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1655 dne 21. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních toho roku prodán jest tento požár 
a grunt pustý Michalovi Moladovi, zeti Matouše Rachovského, za 
summu 50 zlm 15 gr bez závdanku, placením po 3 R, když se 
jinší požáry platiti budou. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a všelijaké J.H.M. 
povinnosti Jan Šejda, Šimek Malík S.R.S.a N. 
 
 
 
 



 

 

      14 
 
   Na tom gruntě náleží takto nápadníkům předně: 
   Sirotkům Stojapilovským, z nichž má býti Lukáš Elebrant  
2 R. 
   Jana Rachovského dětem 5 R. 
   Adamovi Rachovskému tři R – 3 R. 
   Martinovi Rachovskému 15 R 15 gr. 
   Adamovi Bělínskému dvaceti pět R – 25 R. 
              f 26a 
   Letha Páně 1666 dne 16. Marti za purgkmistra Daniele 
Dašického Michal Molata položil pánům patrům Piarum Skolarum 
odporučených peněz od nebo[žtíka] Adama Bělínskýho, totiž  
5 zlm. Takové páni patres k rukám svým přijali. 
 
   Letha 1670 24. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Michal Molata ujmouce sobě jinší grunt, týž grunt 
svůj ut sup[ra] prodal Janovi Vávrovýmu za summu 150 R 15 gr, 
položíc závdanku 6 ½ R k placení ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Matouš Gejda, 
Jan Stanislavů S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Francka a spoluradních Anna Kajdová z Radějova stoje 
osobně před ouřadem, co tak po dědu svém Adamovi Bělínským na 
gruntě ut supra přináleželo, to jest 25 zlr, k obci a ouřadu 
města odevzdala z dobré své svobodné vůle. 
 
   Letha 1688 dne 11. Martii položil za grunt svůj Jan Vávrů 
1 zlr, za který pro důležitost stavení rathauze vypisují  
2 zlr. Které přijal toho času purgkmistr do počtu svého. 
              f 27a 
   Letha Páně 1694 dne 21. Martii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Vávrů nemohouce 
předepsaného gruntu již pro zešlost věku svého délej držeti, 
takový svému synovi Mikolášovi Vávrovému pouští s tím ze vším, 
co na něm zaplaceného má, který se jemu v tej summě připisuje 
50 zlm 15 gr, ostatek placením ročně po 2 zlm mimo 
zaplaceného. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností Kašpar 
Wagner, Petr Klivický S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1701 za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského 
a spoluradních jeho Mikuláš Vávrů oddělal k obci městské 
řemeslem svým kovářským 1 zlm, za který, poněvadž tak obec 
potřebná jest a hotových peněz k placení nemá, pročež se mu 
vypisuje na gruntě node faliati summy ouřadu patřící 2 zlm. 
 
 
 
 



 

 

      15 
 
   Letha Páně 1715 d[ne] 26. Martii za purgmistra p[ana] Karla 
Kayzera a spoluradních toho času majíce Mikul[áš] Vávra grunt 
ut supra po svém neb[ožtíku] otci zděděný, takový z svej 
dobrovolnej vůle i s vědomím starších i mladších dítek prodal 
ze vším tím, což na něm vyplaceného měl, totiž 4 zlm, 
Frantzovi Colovi, sedláři příchozímu z Veselí, za hotových  
40 zlr. Kteréžto peníze poněvadž Mikul[áš] Vávra k svým rukám 
náležitě 
              f 27b 
přijal, týž grunt se připisuje Frantzovi Colovi v summě tejž, 
jak nahoře, za volný a svobodný, placením ostatní summy, totiž 
46 zlm 15 gr alb obci městské při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayzer a p[an] Matys Anderle S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha 
ut supra. 
   Pamět. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Mikuláš Vávra 
platiti povinen bude. 
 
   Leta Páně 1732 dne 3. Martii za purgmistra pana Andrise 
Weinera majíce Petr Hovoranský grunt ut supra po tom nešťasném 
ohni roku 1726 d[ne] 18. Octobris v Německej ulici zniklém od 
France Cola za 46 zlr ukoupený, takový vystavíc a nedadouc jej 
sobě ani připsati z svej dobrovolnej vůle prodal zase 
Martinovi Machálkovi za hotových devadesát rýnských, které za 
vystavení se počítají. Pročež se nyní grunt ten připisuje a 
odevzdává tomuž Martinovi Machálkovi za vlastní, splacením 
ostatní verunkovej summy 46 zlm 15 gr 
              f 28a 
obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. A poněvadž Frantz 
Col sobě s Petrem Hovoranským výminku učinil, aby v tom domě 
v obzvláštní jednej světnici svůj svobodný byt až do svej 
smrti míti mohl, na tu výminku taky Martin Machálek svolil a 
na tom přestal. Odevzdán jest podle toho jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Weiner a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. Povinnosti z toho domu za rok 1732 
kupec platiti má. 
 
Přípis Matúše Machálka 
 
   Leta Páně 1787 dne 31. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času zdědil po smrti 
neb[ožtíka] Martina Machálka grunt ut supra jemu pořadně 
připsaný Matúš Machálek nejmladší syn v ceně, jakž jej 
společní dedici mezi sebú, jsa na dům radní před J[ejich] 
O[patrnosti] pány předvolaní, rozvážlivě prošacovali za  
150 zlr. A povinen býti má vedle na společnú Martin 
Machálkovskú pozůstalost učiněného právního spořádání s těch 
150 zlr: 
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   Po srážce svého podílu p[e]r 20 zlr bratrovi Palovi 20 zlr, 
bratrovi Martinovi 20 zlr, sestře Alžbětě provdatej za Jana 
Kunovského 20 zlr a sestře Rozáře provdatej za Jozefa Kudlíka, 
nyní prov[dané] za Jana Baňaře 20 zlr, pak manželce neb vdově 
Kateřině 50 zlr. Spolu ut supra 150 zlr 
              f 28b 
vyplatiti. 
   Když pak mezitím matka sobě vyvolila u syna svého až do 
smrti přebývat mocti, tehdy ona taky jemu Matúšovi Machálkovi 
synovi svému tych na ni padajících 50 zlr v rukách zanechala, 
kteréžto po smrti její za to obydlí jemu synovi Matúšovi 
bezelstně zcela připadnúti mají, takže na ně žádný více 
potahovati moci míti nebude. Pročež připisuje se grunt tento, 
spolu i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 46 zl 
mor[avských] 15 gr alb k obci městskej po 2 zl mor[avských] 
ročně k splacení, za jeho Matúše Machálka vlastní, volný a 
dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Jozef Stanislav 
a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N. 
 
   Hypotec. Ob diese Hause haftet 900 Fr laut 2 St[ück] 
Obligationen, der Stadt Straßnitzen Waisenkasse gehörig, 
welche hier primo loco versicheret werden.  
   De sessio 6te Aug[ustii] 1802. Prat. 
   Diese 900 Fr sind laut im Buche quitantiarum davon 795, 
folio 101 einverleibten Quittung bezahl und hierort geloschet 
werden.  
   De sess[io] 15ten Novembris [1]804. Prat. 
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              f 37a 
4 G[runt] Jíry Ďuličkova 
 
   Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 51 nadepsaný Jiřík Ďuličků drží grunth svůj 
po n[ebožtíku] Janovi Ďuličkovi otci svým v summě 100 R 
zuostalej, kterejž jest v dílu svém přijal a ostatek, což jest 
na něm dopláceti měl, to jest letha [15]82 podle téhož zápisu 
ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Leta 1598 Anna, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Jiříkovi 
vejš psaným, ujala podsedek nahoře psaný ze čtvrtí roli 
v Panoším poli v summě 315 R. Za kderejž platiti má spolu i za 
jinej statek, co tak mimo poražení dílu svého zuostává, jakž o 
tom při statku Jíry Ďuličky v listu 238 psáno stojí, od leta 
1599 při Vánocích položiti má 21 R 15 gr a potom od leta 1600 
po 15 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě při statku zapsáni sou. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Anna vejš psaná 
položila za grunt svůj 21 R 15 gr. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Kozlů za grunt na sirotky Jíry Ďuličky 15 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Anna, vdova po 
n[ebožtíku] Janovi Kozlů, položila za grunt svůj na sirotky 
n[ebožtíka] Jíry Ďuličky 15 R. 
              f 37b 
   Zůstává dopláceti 308 R 18 gr 4 ½ den 1 v, a to těmto: 
   Johance Barcačce 17 R, placením od letha 1602 po 3 R.  
   Do statku Martina Ďuličkového na předměstí 19 R, placením 
od téhož letha po 3 R. 
   Do statku Jíry Ďuličkového 159 R 10 gr, placením od téhož 
letha po 15 R. 
   Do statku n[ebožtíka] Jana Kozlového 113 R 8 gr 4 ½ den  
1 v, placením od téhož letha po 5 R. 
   Potom když se těm osobám svrchu psaným zaplatí, platiti 
bude po těchž 15 R.  
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Bratr Jan 
Zezhule na místě Anny manželky své za grunt 13 R. Z toho dáno 
Johance Barcačce 1 R 15 gr, do statku Martina Ďuličkového na 
předměstí 1 R 15 gr, do statku Jíry Ďuličkového 7 R 15 gr a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kozlového 2 R 15 gr. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Bratr Jan Zezhule za grunt 26 R. Z toho dáno do statku 
n[ebožtíka] Jíry Ďuličkového 21 R a do statku n[ebožtíka] Jana 
Kozlového 5 R. 
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   Letha 1604 za purgmistra ut s[upr]a Bratr Jan Zezhule 
prodal podsedek svrchu psaný Jírovi Pernikářovému za summu  
268 R. Závdanku je[mu] dal hned při odevzdávce 30 R, ostatek 
platiti má od letha 1604 po 20 R až do vyplnění tej summy. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Slováčků, Tobiáš Strejčků, Bartoš Biskupický, 
Adam Travnický S.R.S.N. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Jíra Pernikář za g[runt] svůj 20 R. Z toho dáno Johance 
Barcačce 3 R a při ouřadu zůstává 17 R. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Pernikářovým, 
Anně, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Bratru Janovi Zezhulovi, 
za summu 140 R. Závdanku položila 10 R, ostatek platiti má od 
letha 1607 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Kovářů, Adam Travnický, Bartholoměj Šlechta, 
Václav Mochol S.R.S.A N. 
             f 38a 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Johance Barcačce předních peněz 12 R 15 gr. 
   Synu Martina Ďuličky 9 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ďuličky 48 R 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Bratra Jana Zezhule 60 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Bratr Samuel 
položil za grunt 12 R 15 gr. Ty přijala Johanka Barcačka. A 
tak na tom gruntě již nic nemá. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského B[ratr] 
Samuel položil za grunt synu Martina Ďuličky peněz ročních  
7 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského 
B[ratr] Samuel položil za grunt synu Martina Ďuličky peněz 
ročních 7 R. 
  
   Leta Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového týž 
purgkmistr a starší prodali ten podsedek, kterýž po B[ratru] 
Samuelovi pustý zůstával, Kateřině Bobrové bez závdanku za  
103 R 15 gr, platiti má za něj ročně po 5 R. A jest jí 
odevzdán za volný a v ničemž nezávadný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Večeře, Jan Peprný, Mikuláš Knesl a Jan Kostický 
S.R.S.a N. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Kateřina Bobrová 
položila za grunt peněz ročních na sirotky Jíty Ďuličky 5 R. 
 
   Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest 
ten grunth po Kateřině Bobrové Martinovi Stavinožkovi za summu 
103 R 15 gr. Závdanku dal 10 R, z toho přijal Pavel Věrovanský 
5 R a Jíra Martinků po Kateřině Bobrové dle poručenství jejího  
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5 R, platiti jej má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Lukáš Prokšů, Mikuláš Kneyzl, Vácslav Červenka, Jíra 
Koláčků a Kašpar Vodislavský S.R.S.N. 
   Letha Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin 
Stavinožka položil Pavlovi Věrovanskému za gr[unt] 2 R. 
   Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin 
Stavinožka položil Pavlovi Věrovanskému 3 R.  
              f 38b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Stavinožka 
položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla 
Věrovanského 3 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Martin Stavinožka 
položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla 
Věrovanského 1 R. Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 
1636. 
 
   Letha 1669 za purgmistra pana Lorence Zajíčka a 
spoluradních jeho prodán jest grunt po smrti Martina 
Stavinošky na místě vdovy pozůstalej Šimonovi Svobodovi koláři 
na tento spůsob: poněvadž spůly nevystavený grunt jest, 
z napřed psanej summy 103 zlm upúští se jemu 43 zlm 15 gr, 
však aby jej náležitě vystavěl, za summu 60 zlm, platiti jej 
ročně povinen bude po 2 zlm. Odevzdává se jemu a připisuje za 
volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za časné placení gruntu a povinnosti panské i 
obecní p[an] Václav kolář Svoboda, otec vlastní, p[an] Tomáš 
Svoboda, p[an] Šimon Vytřasil S.R.S.a N. 
   Nápadníci jsou tito, potudž ještě na živě zůstávají: 
   Sirotci Pavla Věrovanského na předních penězích, sirotci 
nebo[žtíka] Martina Stavinošky míti budú 9 zlm 15 gr. Pokudž 
sirotků po Pavlovi Věrovanském na živě nebudú, k obci městskej 
náležeti budú. 
 
   Letha Páně 1685 dne 10. Martii za purkmistra Martina 
Frantzkha a spoluradních jeho, když grunt ut supra od 
rebelantův uherských 1683 vypálen jest a vejš jmenovaný Šimon 
budouc vdovec zemřel, teda J[ejich] O[patrnosti] páni, pan 
purkmistr a páni radní, aby grunty se zvele- 
              f 39a 
bovaly a nepustly, týž grunt napřed psanej v summě 103 zl 
mo[ravských] Janovi Neumonovi jsou pustili bez závdanku, 
platiti jej povinen bude ročně po 2 zl mo[ravských]. Odevzdává 
se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbejvání časné a placení gruntu a povinnosti 
J.C.Mti, panské i obecní p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík 
Pelhřimovský S.R.S.a N. 
   Nápadníci jsou tito: 
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   Pokudž ještě na živě zůstávají sirotci Pavla Věrovanského, 
má se jim spláceti 50 zlm 15 gr, jestli pak zemřeli, takové 
peníze obci města Strážnice spláceti se budou. 
   Sirotci nebo[žtíka] Martina Stavinošky mají 9 zlm 15 gr. 
   Sirotci n[ebožtíka] Šimona Svobody mají 43 zlm 15 gr. 
   Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1702 dne 14. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a soluradních toho leta Jan Najmon nemohouc na 
gr[untě] ut s[upra] pro nemožnost svou délejíc zůstávat, 
prodal jej Carlovi Kayserovi za summu 103 zlr 15 gr. Závdanku 
dal 40 zlr za vystavení, však s tou condicí, že on Jan Najmon 
těch 43 zlm 15 gr sirotkom neb[ožtíka] Šimona Svobody na sebe 
k zaplacení přijal, které se zde již Karlovi Kayserovi za 
zaplacené připisují, id est 47 zlm 15 gr. 
              f 39b 
Ostatní summu platit má ročně po 2 zlm sirot[kům] neb[ožtíka] 
Pavla Věrovanského 50 ½ zlm a sirot[kům] neb[ožtíka] Martina 
Stavinošky 9 ½ zlm. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný. 
   Rukojmí za zbejvání povinností a opravu gr[untu] p[an] 
Pavel Hrachovský a p[an] Jan Bíteský SRSVN. Bylo vloženo. 
 
   Letha Páně 1702 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického majíce vd[ova] Mikulkova jakožto pravá nápadnice po 
manželu svém spravedlivú praetensi na těch výš psaných 50 zlm 
15 gr, sirot[kům] Pavla Věrovanského patřících, takové 
sprodala držiteli gr[untu] ut s[upra] Karlovi Kayserovi za 
hot[ových] 2 zlm 30 kr. A tak se Karlovi Kayserovi vypisují, 
id est 50 zlm 15 gr. 
 
   Letha Páně 1705 dne 3. Aprilii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních téhož leta majíce Karel Kayser ten 
gr[unt] ut s[upra] koupený, poněvadž pak sobě jinde dům 
koupil, 
              f 40a 
tehdy tento jest prodal po vypálení od rebelantů a všechen na 
ruinu uvedený Matějovi Svobodovi za summu, jak jej sám měl, 
103 zlm 15 gr. Závdanku jemu dal hned při odevzdávce za jeho 
praetensi, to jest za těch 50 zlm 15 gr, které on skoupil, i 
za těch 43 zlm 15 gr, které on za zaplacené vypsané má a Jan 
Hranický jich sirot[kům] neb[ožtíka] Šimona Svobody zaplatit 
měl i také zaplatil 42 zlr. A tak bude míti Matěj Svoboda 
zaplaceného na tomž gr[untě] 94 zlm, ostatních 9 zlm 15 gr 
platit bude povinen ročně po 2 zlm nápadníkom n[ebožtíka] 
Martina Stavinošky. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností p[an] 
Mikuláš Šašek a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.N. 
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   Letha Páně 1746 dne 13. Septembr[is] za purgmistra pana 
Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce Petr Svoboda 
grunt svůj ut supra od otce svého Matěje Svobody kšaftem 
odporoučený, a to na ten spůsob, aby spoludědicům svým, 
jmenovitě Anně provdalé Najmanové, Janovi, Pavlovi, Jozefovi a 
Kateřině jednomu každému 16 zlr 40 kr zpláceti povinen byl, 
jakož taky matku svou v svojí světnici do její smrti míti, 
kdyby však 
              f 40b 
s ní [se] porovnati nemohl, jí světničku na svůj náklad 
k obydlení jejímu postaviti. A poněvadž tudy nápadek 9 zlr  
15 gr se vynachází, takový nápadníkům nebošt[íka] Martina 
Stavinošky, kdyby se oni ohlásili, po 2 zlr každoročně 
spláceti. Pročež takový grunt se jemu na ten spůsob za volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jozef Heisik S.R.S.V.a N. Anno et die ut supra. 
 
Nro 237 Milit. conscript. 
Přípis domu France Svinky 
 
   Leta Páně 1775 dne 10ho Julii za purgmistra pana Carla 
Večeře a pánů radních toho času majíce Petr Svoboda grunt ut 
supra sobě dle ouřadu purgrechtního připsaný a odevzdaný a až 
na 9 zl mor[avských] 15 gr alb ostatně čistý a docela 
zaplacený, takový z dobrej vůle svej Francovi Svinkovi za 
summu dvě sta a třicet rýnských jest odprodal. A poněvadž na 
tomž gruntě zvrchu psaný nápadek 9 zlm 15 gr bílých se 
vynachází, takový nápadníkům nebošt[íka] Martina Stavinošky, 
kdyby se který hlásil, každoročně po 2 zl mor[avských] 
spláceti a odvésti povinen kupec a držitel gruntu bude. Podle 
toho se tento grunt jemu Francovi Svinkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu, placení kr[álovských], 
vrchnostenských i obecních povinností p[an] Ignác Košvic a 
p[an] Vencl Lánský S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany. 
              f 41a 
Přípis Martina Vajčner 
 
   Leta Páně 1780 dne 7ho měsíce Junii za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Franc 
Svinka grunt ut supra sobě purgrechtně odevzdaný a připsaný, 
takový z čistej vůle svej odprodal Martinovi Vajčnerovi za 
summu tři sta padesát rýnských, kteréžto peníze kupec 
prodavačovi co nejdřív proti quittanci odevzdati se zavázal. 
K tomu poněvadž na gruntě tom nápadníkům neboštíka Martina 
Stavinošky 9 zl mor[avských] 15 gr alb až dosavad praetensi 
pozůstává, takové podobně on Martin Vajčner na sebe přejal a  
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povinen býti má buď jim nápadníkům, jenž by se o to hlásili a  
nápad mající proukázali, neboližto když by žádných více 
nepozůstávalo, obci městskej při posudcích po 2 zlm ročně bez 
odporu spláceti. Podle toho tehdy odevzdává se grunt tento 
jemu Martinovi Vajčner[ovi] za jeho vlastní, volný a dědičný u 
přítomnosti prodavače France Svinky. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Protocollatum und ob diesem Hause sumo loco 
versichert 100 Fr Stadt Straßnitzer Waisen Gelden, welche hier 
primo loco vorgemerbet sind.  
   De sessione 23. Martii [1]798. Prat. 
   Laut im Buche quittantiarum de ac. 795, folio 90 sind 
dieser 100 Fr baar bezahlt, folglich hier geleschet werden.  
   De sess[ione] 14. Octob[ris] [1]809. Prat. 
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             f 49a 
5 G[runt] Martina Matuškova 
 
   Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 293 nadepsaný Martin drží grunth svůj po 
n[ebožtíku] Vaňkovi Opilým otci svým pozůstalej od bratřích a 
sester svých za summu 90 R koupenej, kterejž jest letha [15]83 
podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1595 Martin nadepsaný umřel, grunth po něm zůstalý 
prodán s půl lánem roli, koňmi, vozy, dobytkem i jiným vším 
hospodářstvím, též i z loukou zaplacenou za summu 165 R. 
   Více prodán půl achtele vinohradu v Růžené za summu 66 R. 
   Ten grunth a vinohrad koupila Barbora, manželka téhož 
nebož[tíka] Martina Matouškova, na něj hned závdanku položila 
10 R a tak ještě od letha [15]96 při Vánocích dopláceti 
zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše vejš psaného po 10 R – 
251 R. 
   A mimo to obzvláštně koupila 30 mě[řic] žita po 1 R – 30 R. 
   Na to j[es]t díl svůj porazila 50 R a tak mimo to poražení 
všeho dopláceti zůstává 201 R. 
              f 49b 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti Jeho 
Mi[l]osti Páně zejména tito: Jan Vlasák, Pavel Nejezchlebů, 
Jíra Slováčků, Tobiáš Bílský, Daniel Slováčků S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položila manželka n[ebožtíka] Matouše peněz za 
grunth 10 R. 
   Letha [15]97 položil Tobiáš Ratibor peněz purgkrechtních za 
grunth 10 R. 
   Leta 1598 položil Tobiáš Ratibor peněz purgkrechtních aza 
grunt svůj 10 R.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiáš 
Ratibor peněz purk[rechtních] za grunt svůj 10 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Tobiáš 
Ratibor položil za grunt 10 R na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškového. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Thobiáš 
Ratibor za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškového 5 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš 
Ratibor za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškového 10 R.  
   Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil 
Tobiáš Ratibor zasedělých i letoších peněz na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Matouškového 20 R. 
              f 50a 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty David Ratibor 
i na místě jiných nápadníků jsouc od nich právně zmocněn, 
prodal požár svrchu psaný z půl lánem roli robotním, z vozem, 
pluhem, bránou, ze 2 koňmi, z jednou krávou a z jalovicí, se 
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dvěma dobytkem svinským i se vším osetím, z lúkami k tomu od 
starodávna příslušejícími a jiným hospodářstvím, pozůstalý po 
n[ebožtíku] Tobiášovi Ratiborovi, Janovi, synu neboštíka 
Martina Matuškového za summu 150 R. Z toho sobě srazil nápadu 
po Anně, Zuzaně a Kateřině, sestrách jeho zemřelých 49 R a 
Václav a Pavel bratři jeho zpouštějí jemu také z toho nápadu 
po dotčených sestrách svých každý po 20 R, což učiní 40 R. 
   A tak mimo to dopláceti ještě zuostává summy 61 R, placením 
každého roku při Vánocích po 8 R. Odevzdáno jemu to všeckno za 
volné a svobodné. 
   Rukojmě Nikodým Sýkora, Matyáš Hrnčíř, Jiřík Medloch, Jan 
Kavač, Václav Matoušků S.S.N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matouškového 27 R. 
   Davidovi Ratiborovi do Bzence 34 R.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Matoušků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškova 4 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškových 4 R. 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškových 4 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan 
Matoušků za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškových 4 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matouškových dvojích peněz po 4 R – 8 R. 
              f 50b 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Matoušků prodal 
grunt požár s půl lánem roli robotní Janovi Kojetínskému za 
summu 90 R bez závdanku a což Jan zaplaceného měl, totiž 39 R, 
ty jest pustil Janovi Kojetínskému. 
   Jakož náleželo Václavovi Matouškovému 7 R 15 gr, takové 
peníze jest prodal Janovi Kojetínskému. A tak Jan a Pavel na 
tomto gruntě již nic nemají. Ostatek platiti má od letha 1614 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Balcar Chytroška, 
Michal Křižanovský, Ondra Bartošek a Jan Matoušků S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Pavlovi n[ebožtíka] Martina Matouškového 9 R 15 gr. 
   Davidovi Ratiborovi do Bzence 34 R.  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož jest 
náleželo nápadu Davidovi Ratiborovi po Řehořovi bratru jeho na 
tom gruntě 34 R, ty jest prodal Janovi Kojetínskému za 
hotových 8 R. A tak týž David na témž gruntě nic nemá, ani 
žádný z potomkův jeho. 
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   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Kojetínský položil obci městské na místě Pavla Martina 
Matouškového za grunt peněz 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Kojetínský položil obci městské na místě Pavla Martina 
Matouškového za grunt peněz 4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Kojetínský položil za grunt obci městské posledních 3 R 15 gr. 
   A tak má ten grunt zaplacený. 
 
   Leta 1619 ten Jan Kojetínský ušel z toho gruntu preč a 
p[an] purgmistr a rada města Strážnice s dovolením pana 
Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka panství strážnického, 
prodali jej s půl lánem roli robotní v Sedlském poli Janovi 
Polákovi Rachovskému za summu 90 R bez závdanku, platiti má 
počna leta 1620 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení [a] opravu Marcelík Chytroška, Prokop 
Hyra a Vojtek Načislavský SRSN. 
              f 51a 
   Z toho gruntu mají tito dluhové zaplaceni býti: 
   Do důchodů JM Páně za obilí, totiž za 3 m[ěřice] ječmene  
2 R. 
   Davidovi Židu strejci Holomkovému za ječmen dluhu 9 R. 
   A po zaplacení dluhův což zůstane, totiž (neuvedeno), to 
všecko jest na obec městskou obráceno. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Polák Rachovský 
položil za grunt peněz ročních 2 R. Ty jsou odvedené do 
důchodův Jeho Mi[l]osti Páně za 3 mě[řice] ječmene ut s[upr]a. 
 
   Letha Páně 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Polák 
Rachovský s povolením p[ana] ouředníka strážnického prodal ten 
grunth s půl lánem roli robotní v Sedlském poli, se 2 koňma, 
ozimního obilí 6 hony poloulánné a jarního 4 hony poloulánné 
Kašparovi Pukačovi za summu 90 R bez závdanku, placení při 
Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské a 
obecní Jan Rachovský a Václav Šlechta S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho jest ten grundt kromě roli po odcházení 
Kašpara Pukače z gruntův JHMti a aby do konce k spuštění 
nepřišel, prodán Jírovi Žeranovskému za summu 70 R bez 
závdanku, placením ročně při Vánocích po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmí za placení za placení, opravení gruntu, povinnosti 
JM Páně [a] obecní Václav Vařeja a Kašpar Vodislavský  
S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží ty peníze k obci městské. 
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              f 51b 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jíra 
Žeranovský za gr[unt] svůj k obci městské peněz roční[ch] 1 R. 
Ten přijal purgkmistr následující Martin Mráz. 
 
   Letha Páně 1646 za purgkmistra Lorence Peypoltha a 
spoluradních jeho Jíra Žeranovský svrchu psaný grunt prodal 
jest Thobiášovi Ryzkému, tak jakž jej sám koupený měl, totiž 
za summu 70 R. Závdanku Jírovi Žeranovskému Thobiáš při 
odevzdávce dal 1 R 8 gr 4 den a což na něm Jíra zaplaceného 
měl, totiž 1 R, ten Thobiášovi pustil, platiti se má ten grunt 
každoročně při posudcích k obci městské strážnické po 2 R. 
Odevzdán jest Thobiášovi za volný, svobodný a nezávadný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Adam Reuflinger a Jíra Žeranovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních jeho ten grunt ut supra požár s povolením 
urozeného a statečného rytíře pana Wolfganga Ludvíka Hetcera, 
ten čas administrátora panství strážnického, prodán jest 
Bartoňovi Hubkovi jinak Jalubskému za summu 40 R bez závdanku, 
platiti se má ten grunth při posudcích počna letha 1659 k obci 
městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jiřík Podivínský a Pavel Radnický SRSaNR. 
              f 52a 
   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vdova 
po neboštíkovi Bartoňovi Jalubským, nemohouce pro zešlost věku 
svého povinnosti panské i obecní zapravovati, aby pak 
nadepsaný grunt k další ruině nepřišel, vlastní matka Jana 
Jalubskýho takový grunt jemu jest postoupila v summě 40 zlm, 
placením při každých posudcích k obci městské po 2 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Stavinoška, p[an] Mikoláš Šašek  
S.R.S.V.a N. 
   [Leta] 1688 dne 11. Martii položil za grunt svůj Jan 
Jalubský 15 gr, za které pro důležitost stavení rathauze 
vypisuje se 1 zlm. Které přijal toho času purgkmistr V[áclav] 
Žarůšek do počtu svého. 
 
   Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce předepsaný grunt 
Jan Jalubský v držení, takový Janovi Palečkovi pouští a jinší 
sobě ujímá, který se jemu v tej summě taky připisuje, totiž  
40 zlm. Na kteroušto summu položil za vystavení i za to, co 
měl za zaplaceného, totiž 2 zlm. Pročež za volný, svobodný a 
v ničem nezávadný se připisuje a odevzdává. 
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   Rukojemníci za zbývání cí[sařských], panských [a] obecních 
povinností Matěj Karkulík, Matěj Vysocký S.R.N. Dne a letha ut 
s[upr]a. Ostatek platit k obci města Strážnice povinen. 
              f 52b 
   Letha 1697 dne 12. Aprilis za purgmistra pana Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož ten 
gr[unt] ut sup[ra] koupíce Jan Palečekh a sobě odevzdaný 
majíce, takový všechen do gruntu spustoval. I ohlásíce se 
Matěj Najmon při J[ejich] O[patrnosti] p[ánech] a toho šetrně 
pohledávaje, aby ten výš předepsaný grunt jemu puštěn byl. 
Pročež aby užitky panské i obecní nehynuly, nýbrž se 
rozmnožovaly a obec zaujmúc se téhož g[runtu], J[ejich] 
O[patrnosti] p[áni] pustili jej tomu Matějovi Najmonovi v tejž 
summě 40 zlm bez závdanku, placením ročně k obci po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení Jan Najmon otec jeho a Michl (nečitelné) 
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1702 dne 22. Ap[rilis] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních jeho zůstávaje na domě ut s[upra] Jan 
Kneyzlů, kterého nemaje sobě připsaného, prodal jej 
              f 53a 
Jiříkovi Hrachovských za 40 zlr. Místo závdanku dal, což se 
sice jednom za vystavení počítá 16 zlr a ze summy hlavní, 
poněvadž velice spustovaný je, pro lepší zvelebení na 
vystavení ještě se mu sráží a za zaplacené vypisuje 5 zlr, 
ostatních 35 zlr bude platiti k obci města ročně po 2 zlr. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení a povinnosti p[an] Pavel Hrachovský a 
Jan Kneyzl SRSVN. 
 
   Letha Páně 1711 za purgmistrovství pana Pavla Rychlíka a 
spoluradních jeho majíce Jakub Hrachovský grunt ut sup[ra] od 
svého bratra Jiříka Hrachovského a takového sobě až posavad 
připsaného nemajíce, tenž profrejmarčil Jiříkovi Poláškovi za 
grunt No.43 a k tomu přídanku dostal od Jiříka Poláška 6 zlr a 
loket soukna za 1 zlr 24 kr. A co který na svém gruntě 
vyplaceného má, to sobě jeden druhému 
              f 53b 
bez všelikej výminky popustili. Pročež týž grunt se připisuje 
Jiříkovi Poláškovi za volný a svobodný v summě tej, jak jej 
Jakub Hrachovský měl, totiž 40 zlm. A poněvadž 5 zlm již 
vyplaceno jest, toliko 35 zlm povinen bude platiti obci ročně 
po 2 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1712 dne 12. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jiřík Polášek 
z gruntu ut sup[ra] ještě obci městskej 35 zlm na letha 
spláceti, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz 
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tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu za vystavení 
třetí díl, totiž 11 zlm 20 gr alb a ostatních 23 zlm 10 gr alb 
bude platiti na spůsob jak nahoře. 
   Na kterúžto summu hnedt ten den při posudcích pokládá  
1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem. 
 
   Letha Páně 1715 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času pohledávajíce Jiřík Polášek 
na rathouzi města Strážnice polhocení z gruntu ut supra 
z příčiny, že přední stavení z místa a gruntu vystavěl, 
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aby totižto od contrib[uce] na některý čas osvobozen býti 
mohl. Nemohouce však J[ejich] O[patrnosti] páni polhocení 
takového jemu uděliti pro příčinu, že contribuční quantum již 
rozhozené a upartirované bylo a kdyby jemu defalcatzi udělena 
byla, juž v summě tej by díra a rešt zůstal. Pročež raději 
z ohledu, že nahoře jsouc grunt zvelebil, na penězích 
verunkových obci k splacení přijíti majících polovic, totiž  
11 zlm 5 gr alb, jsou upustili a za zaplacené vypsati 
poručili. Kteréžto se jemu nyní za zaplacené vypisují, totiž 
11 zlm 5 gr, ostatních 11 zlm 5 gr bude povinen platiti na 
spůsob jak nahoře. 
 
   Leta Páně 1740 dne 14. Martii za purgmistra pana Joannesa 
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut 
supra Jiřík Polášek, takový grunt nemohouce již skrz neduživé 
zdraví své více opravovati, zaprodal z svej dobrovolnej vůle 
Tomášovi Šumpolcovi za hotových sto a třicet zlr 
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rýnských z vejminkú, aby on prodavač v tom gruntě obydlí skrz 
tři leta pořad zběhlé měl a v něm bývati mohl, čemuž i kupec 
svolil. Plat contribučenský a jiné povinnosti až do roku 
běžícího exclusive prodavač Jiří Polášek vyplatiti povinen, na 
následující ale leta přicházející povinnosti kupec spláceti 
má, jakož i verunkové peníze, kterých je 11 zlm 5 gro[šů] 
spůsobem nahoře psaným. Pročež nyní ten nahoře psaný grunt se 
Tomášovi Šumpolcovi připisuje a za vlastní a dědičný odevzdává 
u přítomnosti obúch stran. Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho p[an] Eliáš Grögr a p[an] 
Václav Košvitz S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jozepha Horného 
 
   Leta Páně 1747 dne 10ho Februa[rii] za purgkmistra p[ana] 
Christopha Mihatscha a spoluradních toho času majíce Martin 
Šumpolec grunt ut supra od svej matky nebošky Susanny, 
posledně ovdověnej Kašpárkovej, ex testamentum sobě 
odporoučený, z kterého však svému bratrovi Pavlovi Smaženkovi 
100 zlr, Kateřině 
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provdanej Zajíčkovej 20 zlr, Anně Šumpolcovej 20 zlr, Rozáře 
Šumpolcovej 20 zlr, Bětě Kašpárkovej 10 zlr vyplatiti povinnen 
jest. Tak nadjmenovaný Martin Šumpolec ze svej dobrej vůle i 
svých bratrův a sester vědomí a povolení takový grunt 
Josephovi Hornému za summu dvě sta padesáte rýnsk[ých] 
odevzdal. Pročeš se nadepsaný grunt ze svým od starodávna 
majícím právem Josephovi Hornému za jeho vlastní, volný a 
dědičný i s těma na tom gruntě podlužnýma verunkovýma 11 zlr  
5 gr zapisuje a odevzdává, které verunkové peníze při 
posudkách po 2 zlr zpláceti povinnen bude. 
   Rukojmí za opravu gruntu i placení cís[ařských] povinností, 
jakož taky vrchnostenských i městských p[an] Joseph Duray a 
p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku u přítomnosti 
obojí[ch] stran. 
 
Přípis domu Pavla Smaženky 
 
   Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovaného 
purgkmistra p[ana] Christofa Mihatsche a spoluradních téhož 
času majíce Jozef Horný grunt ut supra sobě právně připsaný a 
odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Pavlovi Smaženkovi 
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za sumu dvě sta třiceti pět rýnských odprodal. Pročeš se  
nadepsaný grunt s těma na něm obci podlužnýma 11 zlr 5 gr 
(které při posu[d]cích po 2 zlr každoročně spláceti povinen 
jest) Pavlovi Smaženkovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Johannes 
Bartelsman a p[an] Johannes Weiner. Stalo u přítomnosti 
obojí[ch] stran dne a roku ut supra. 
   NB. V tej summě 235 zlr za ukúpený předstojící dům 
složených Anna Smaženková, jakošto manželka Pavla Smaženky, za 
svůj [dům] na předměstí, po svým neboš[tíku] manželovi 
zdě[dě]ný a nyní za 165 zlr Jurovi Baňařovi prodaný, tu  
165 zlr vložila, kterých 165 zlr k svej dobrovolnej dispozici 
reserviruje. 
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Přípis Šebestiana Lonera 
 
   Leta Páně [1]769 dne 30ho Septembris za burgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila Anna po 
neb[ožtíku] Pavlovi pozůstalá vdova Smaženková, nyní ale 
provdaná Lonerová, a přednesla, kterak ona dle svadebních 
smluv písebních svému nynějšímu manželovi Šebestianovi 
Lonerovi ten po svým prvním manželu na ni nápadní dům 
v Německé ulici ležící odevzdala. Pročeš se jemu Šebestianovi 
Lonerovi s tyma na něm podlužnýma městské obci 11 zlr 5 gr 
bílých, které při posudcích po 2 zlr každoročně spláceti 
povinen jest, připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] 
Johann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra. 
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6 Grunt Matouše Zedníka 
 
   Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 356 nadepsaný Matouš Zedník drží grunth 
svůj po n[ebožtíku] Jeronýmovi Krejčím zuostalej za summu  
116 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 67 R a letha [15]94 zadržalých zuostává 7 R. 
   A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 7 R dopláceti zuostává 42 R. 
   Ta summa náleží sirotkuom n[ebožtíka] Jeronýma Krejčí[ho]. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských (neuvedeno). 
   Letha [15]94 při posudku položil Matouš Zedník peněz 
purgkrechtních zadržalejch 7 R. 
   Matouš vejš psaný j[es]t požárníkem, letošní peníze za rok 
[15]95 vyplniti má takto, jakž jemu pan ouředník pustil: o 
svatým Janě letha [15]96 3 R 15 gr a o svatým Václavě téhož 
letha 3 R 15 gr. 
   Letha [15]96 položil Matouš Zedník za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 13 R 29 gr 1 den.       
 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Kateřina, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matúšovi Zedníku, prodala 
podsedek ut s[upr]a Janovi Vršovskému zeti svému za summu  
100 R. Místo závdanku srazí sobě dílu manželky Mandy své, což 
jí náleželo i po Mikulášovi bratru jejím zemřelém 22 R 22 gr. 
A tak zůstává dopláceti mimo poražení toho dílu 77 R 8 gr, 
              f 61b 
ostatek platiti má od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Horazný, Matyáš 
Hrnčíř, Jan Dluhošů, Pavel Staňka Sokolového S.R.S.N. 
   Na tom gruntě nmáleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího předních peněz  
31 R 10 gr 6 den. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Zedníka posledních peněz  
45 R 6 gr 6 den. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Vršovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího 
2 R. 
   Letha 1609 stalo se bedlivé vyhledání dvou statků 
neb[ožtíka] Jeronýma Krejčího a Mathouše Zedníka, že z toho 
podsedku svrchu psaného náleží osobám těmto: 
   Lukášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího, dílu 
otcovské[ho] i po Janovi a Mikulášovi bratřích a Kateřině 
mateři jejich zemřelých předních peněz 29 R 16 gr 1 ½ den. 
   Jírovi po bratřích a mateři jeho zemřelých 20 R 17 gr  
½ den. 
   Mandě po mateři její zemřelé náleží 6 R 24 gr 1 ½ den. 
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   Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Bartholoměje Šlechty 
položil Jan Vršovský za g[runt] Lukášovi n[ebožtíka] Jeronýma 
Krejčího 3 R. 
   Jakož náleželo Lukášovi na tomto podsedku dílu jeho 
předních peněz vyzdvihnúti summy 26 R 16 gr 1 ½ den, ty peníze 
prodal obci městské za hotových 8 R 25 gr. A tak ten Lukáš tu 
nic nemá. 
   Jan pak Vršovský majíc letos doložiti na peníze verunkový  
2 R, bude povinnen letha 1610 z těmi dvěma zlatými 7 R 
položiti a potom již až do vyplnění summy bude povinen po 5 R 
klásti. 
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   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Machů na místě Jana Vršovskýho skoupených peněz k obci od 
Lukáše n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího 3 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vítek 
Natislavský, náměstek Jana Machového, za grunt 4 R. Ty sou 
přijaty k obci městské podle skoupení od Lukáše ut s[upr]a. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vítek Natislavský, náměstek Jana Machového, za grunt 4 R. 
   Letha 1613 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Vítek 
Natislavský za grunt obci městské 5 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Vítek Natislavský za 
g[runt] obci městské položil 5 R. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Anně, dceři n[ebožtíka] 
Matouše Zedníka, dílu otcovského i nápadu po mateři její  
zemřelé summy 41 R 5 gr 1 den, ty jest prodal Jiřík Boskovský 
manžel její Vítkovi Natislavskému za hotových 10 R 28 gr. A 
tak táž Anna na tom gruntě nic míti nebude. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Vítek 
Načislavský položil za grunt obci městské 3 R.  
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vítek 
Načislavský položil za grunt 3 R. Z toho dáno ostatních peněz 
k obci městské 2 R 16 gr a na sirotky neboštíka Jeronýma 
Krejčího po Jírovi s[irotku] zběhlém Jeho [Mil]osti Pánu 
přijato 14 gr. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vítek 
Načislavský položil za grunt 5 R. Ty sou obrácené k ruce JM 
Páně po Jírovi sirotku zběhlém n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího. 
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   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Manda, zůstalá vdova po neb[ožtíku] Vítkovi Načislavském, 
předstupuje na rathauz z synem svým Janem správu učinila, 
jsouce ona již žena věkem sešlá, dosti bídně a pracně se živíc 
a majíce syna svého, kterýž svých rozumných leth dosáhl, v tom 
se jest prohlásila, že jemu ten grunt napřed psaný odevzdati 
chce. Však na ten spůsob, aby hospodářství provozoval, 
jmenovanou Mandu jakožto matku svou do smrti její neb jeho při 
sobě choval a podle možnosti své v živnosti napomáhal, grunt 
opravoval a což ještě náležeti bude s[irotku] n[ebožtíka] 
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Jeronýma Krejčího Jiříkovi z toho gruntu dopláceti summy 15 zl 
3 gr ½ den, kteréž do důchodů J[eho] Mil[osti] jakožto po 
zběhlém náležeti budou, každoročně po 2 R aby vyplatil. A tak 
odevzdán ten grunt s povolením a u přítomnosti Mandy, matky 
Jana nadepsaného, za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho Mi[l]osti Pánu i obecní Václav Slavík a Bartek Fryštacský 
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních jeho po smrti Jana Načislavského Jan Malina 
pojmouc sobě Annu pozůstalou vdovu za manželku toho gruntu ut 
supra se jest ujal, kterýžto všechen spuštěný jsouc, pan 
purgkmistr a páni, aby jej tím lepší stavěti mohl, pustili a 
prodali mu týž grunth za summu 40 R 
              f 63a 
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jiřík Podivínský a Thomáš Malina S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 1. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodali sou Andresovi 
Pukačovi spředpsaný grundt se vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 40 zl mor[avských] bez 
závdanku, splacením každoročně při držaných posudcích po 2 zl 
mor[avských]. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též splacení povinnosti 
všelijaké panské i obecní Jan Glogar a Pavel Tesař SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka 
Andrese Pukače, aby grunt ut supra k většímu spuštění nepřišel 
a tudy panské i obecní povinnosti nehynuly, J[ejich] 
O[patrnosti] pan purgkmistr a páni prodali ten grunt Janovi 
Stavinoškovi za summu 40 zlr bez závdanku, placením ročně po  
2 zlr. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské a 
obecní p[an] Matouš Glogar, Mikoláš Šašek S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho položil Jan Stavinoška za 
grunt svůj 1 zl mor[avský], za kterýž se jemu na stavení 
potřebné rathauze vypisuje 2 zl mor[avské]. Takový přijal týž 
purgkmistr do počtu svého. 
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   Letha 1699 dne 13. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického a spoluradních jeho majíce p[an] Jan Stavinoška 
z toho gr[untu] ut supra 38 zlm k obci stráž[nické] dopláceti, 
za takový jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu 
p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na 
vejplatu roli byl zapůjčil, položil 15 zlm a jemu se těch  
38 zlm za zaplacené vypisují. A tak bude p[an] Jan Stavinoška 
míti svůj dům zouplna zaplacený. Solutum. 
 
   Letha Páně 1742 dne 3. Decembris za ouřadu 
purgkmistrovského ten čas opatrného pana Antonína Jozefa 
Duraye a spoluradních jeho Martin Klátil před právem 
purgkmistrovským stojíce jest přednesl, že ten nahoře psaný 
grund svou manželkou Annou, vlastní dcerou po nebo[žtíku] 
Janovi Stavinošky, a po prvním manželi Vingleřkou jest dostal, 
a poněvadž na tom domě veliké contribuční dluhy zrostly, aby 
on je vyplácel, jemu zanechanej jest, který taky on Martin 
Klátil vyplatil, takový grunt Anto- 
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nínovi Mrlákovi za osumdesáte rýnských jest odprodal. Jsouce 
zde 4 pastorní děti Jozef Vinkleř, Jan, Kateřina, Veruna ještě 
sobě nějakou pozůstalost dělali, za kterou on Martin Klátil 
jednomu každému po 1 zlr 30 kr, čtyrem v jedný summě 6 zlr 
jest zapravil a také tu věc upokojil, nemají nic co 
praetendirovati, jako také při ouřadě purgkmistrovském oni se 
ti dědicové přihlásili, přijmouce zhusta psanej Martin Klátil 
těch 80 zlr Antonína Mrláka mocti má iuris forma. Pročež  
Antonínovi Mrlákovi za vlastní a dědičný se připisuje a  
odevzdává. 
   Za rukojemníky vyplacení králov[ských] a jiných dáněk, jak  
vrchnostenských i obecních dožádal sobě pana Ondřeje Weinera a 
p[ana] Pavla Svobody. Stalo se anno et die ut supra. 
 
Přípis Maryně, vdově po neboštíkovi Martinovi Šumpolcovi,  
rozenej Mrlák[ové] 
 
   Leta Páně 1768 dne 14ho Novemb[ris] za času purgmistrovství  
pana Christopha Mihatsche a spoluradních jeho pozůstávajíce  
grunt ut supra po smrti Antonína Mrláka synom a dcerám, totiž  
Maryně, Jurovi, Martinovi a Anči, dle spořádání otcovského  
dědičný a od otce za dvě sta rýnských prošacovaný, takového se  
zaujala nejstarší dcera Maryna, provdaná za Martina Šumpolce,  
pod spůsobem v tej summě, že ostatním dědičům rovným dílem dle 
řízení otcovského vypláceti bude. 
              f 64b 
Však takový až posavad ani ona, ani muž její Martin Šumpolec 
připsaný neměl, pročež podle řádu purgmistrovského pro jistotu  
ostatních dědičův, aby věděli, kde takové podíly pohledávati  
mají, nyní teprv připisuje se jí již vdově po Martinovi  
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Šumpolcovi, Maryně rozenej Mrláčce, v těch 200 zlr za vlastní  
a volný, povinnosti aby ostatním třem po sražení svého dílu  
50 zlr každému po 50 zlr vyplatila.  
   Jenž se stalo u přítomnosti pánův svědkův a opravování  
gruntu rukojemní[ků] p[ana] Jana Wainera a p[ana] Ignáce  
Košvice dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Tomáše Vavříka 
 
   Leta Páně 1768 dne 14ho Novemb[ris] za času purgmistrovství  
pana Christopfa Miháče a spolu jeho radních majíce Maryna,  
pozůstalá vdova po Martinovi Šumpolcovi, podle předcházejícího  
zápisu zděděnej grunt, takový Tomášovi Vavříkovi z dobrej a  
svobodnej vůle vůle za summu dvě sta rýnských odprodala,  
kteréžto peníze kupec na jedenkráte prodavačce složil a  
odpravil. Z kterých Maryna s Martinem 100 zlr vzala a štěpnicu  
koupila, Jura ten podobně 50 zlr k sobě přitáhl, Anči však   
patřící díl p[e]r 50 zlr Maryna přijala a z takových interess 
              f 65a 
odpravovati se uvolila. Pročež se tenž grunt zvrchu psanému  
Tomášovi Vavříkovi za jeho vlastní připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu téhož gruntu jsou pan Peter Gruner a  
p[an] Jann Duray. Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany dne  
a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
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              f 73a 
7 Gru[nt] Fabiana Němce 
 
   Ten nadepsaný Fabian Němec drží grunth svůj od dávných leth 
od pana Pavla Hostivařského za summu 100 R koupenej, kterejž 
jest podle zápisu knih starejch purgkrechtních černejch 
v listu 64 zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1595 Fabian napřed psaný umřel, ten grunth jest 
prodán Ance, manželce téhož nebož[tíka] Fabiana, za summu i 
z roubanicí k témuž gruntu od téhož Fabiana koupené, za 109 R. 
Místo závdanku dluhu zaplatiti má bratřím Gabrielovejm do 
společnosti jejich 9 R a ostatek od letha [15]96 při Vánocích 
dopláceti má pořadně s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce po  
5 R – 100 R. 
   Letha [15]96 položila Anka dluhu bratřím Gabrielovým do 
společnosti jejich 9 R. 
   Téhož letha položila Anka peněz purgkrecht[ních] za grunth 
4 R. 
   Letha [15]97 položila Anka peněz purgkrecht[ních] za grunth 
5 R. 
   Leta 1598 položila Anka peněz purgkrechtních za grunt svůj 
s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 5 R. Acth[um] za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa.    
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Anka 
peněz purk[rechtních] za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] 
Fabiana Němce 5 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila 
Anna na sirotky Fabiana Němce 5 R. 
              f 73b 
 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského podle rozdílu 
statku n[ebožtíka] Staňka Němcového Dorota manželka jeho ujala 
na díl svůj podsedek ut s[upr]a i s vinohradem v Žerotíně 
v summě 209 R. Z toho sobě třetího dílu srazila 97 R 28 gr  
2 den, ostatek dopláceti zůstává od letha 1602 summy 111 R  
1 gr 5 den. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu (neuvedeno). 
   Z toho gruntu náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce předních peněz 76 R. 
   Anně Fabiance posledních peněz 13 R. 
   Na sirotky n[ebožtíka] Staňka Němcového 22 R 1 gr 5 den, 
placením od letha 1602 po 2 R.  
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila Dorota 
svrchu psaná za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce  
3 R. 
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   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a  Dorota vejš psaná 
prodala podsedek Matějovi Manovému za summu 100 R. Závdanku jí 
dal 10 R a o s[vaté]m Martině nejprve příštím též dáti má  
10 R, ostatek platiti od letha 1603 po 5 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Provazník, Mikuláš Blecha, Lukáš Přibecský, 
Jan Hlučínský S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho a s[vaté]m 
Martině Matěj Manů doložil ostatek závdanku, totiž 10 R a o 
posudcích položil ročních peněz 5 R. Z toho přijala Dorota 
vejš psaná 10 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce dáno 
5 R.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Matěj Manů ročních peněz 5 R. Ty sou přijaty na s[irotky] 
n[ebožtíka] Fabiana Němce. 
              f 74a 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek požár napřed psaný, pozůstalý po neb[ožtíku] Matějovi 
Manovým, od pana purg[mistra] a pánův spoluradních jeho  
Nikodymovi Sýkorovi za summu 70 R. Závdanku dal na s[irotky] 
n[ebožtíka] Matěje Manového 4 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomášek Tesař, Bartoš Janových, Ondra Roháč  
S.R.S.A N. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Nikodym 
Sýkora prodal podsedek ut s[upr]a Bartoňovi Žeravskýmu za 
summu 80 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Mazánků, Jan Dluhošů, Jíra Provazník  
S.R.S.A N. 
   Jakož Nikodymovi Sýkorovi náleželo na tomto gruntě 
vydělaných 2 R, ty jest Bartoňovi Žeravskýmu pustil. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Bartoň Žeravský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana Němce 1 R.  
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoň Žeravský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana 
Němce 7 R. 
 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních 
jeho Bartoň Žeravský prodal podsedek ut s[upr]a Petrovi 
Baumgart[er]ovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek 
platiti má od leta ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán Petrovi za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Michal Mička, Valenta Pokorný, Jíra Provazník 
S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce předních peněz 28 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Němcového 20 R. 
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   Jakož náleželo na posledních penězích Bartoňovi Žeravskýmu 
6 R, ty jest pustil Petrovi Baumgarterovi.  
   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Baumgarter za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce  
4 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Baumgarter a grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 4 R. 
              f 74b 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Baumgharter za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce  
4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Baumgarter za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr 
Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana 
Němce 4 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr 
Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana 
Němce 4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr 
Paumgartner položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Fabiana 
Němce 4 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth Staňkovi Rachovskému za summu 80 R bez závdanku, 
platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Martin Lačný a Jíra Sedlický  
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Staněk Rachovský 
prodal ten grunth Kašparovi Vodislavskému za 84 R. Závdanku 
dal jemu 1 ¼ R, ostatek summy platiti má po 3 R. Odevzdán za 
volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Peprný a Mathouš Rachovský S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Šimona Tesařového Kašpar 
Vodislavský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Fabiana Němce 1 R 15 gr. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Fabiana Němce 2 R. 
              f 75a 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kašpar Vodislavský 
položil za gr[unt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Fabiana Němce 
a k obci městské 1 R. 
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   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Anna, pozůstalá 
vdova po n[ebožtíku] Kašpar[ovi] Vodislavským, položila za 
grunt svůj peněz ročních 1 R. 
   Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a do s[tatku] n[ebožtíka] 
Fabiana Němce k obci městské za rokh 1642. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth Jírovi Čečatkovi 
jinak Žeranovskému za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Matěj Dubanský a Jakub Čabaňa S.R.S.a N.R. 
   Leta Páně 1652 za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Čečatka dal 
1 v[ědro] vína do důchodův jsouc na ně obec quitirovaná, 
vypisuje se jemu za ně 1 R 21 gr 3 den. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[tarších] t[oho] r[oku] Jiřík Čečatka vyhoříc 
sráží se jemu podle jinších sousedův polovici, co dopláceti 
měl, totiž 38 R 19 gr 2 den. 
 
   Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Janovi Glogarovi ze 
vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za 
summu 80 zlm. Závdanku za purgkmistra Lorence Zajíčka v roku 
1665 položil 2 zlm, které k rukám svým přijal a každoročně po 
3 zl mor[avských] při držaných posudcích platiti jej má. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Andris Pukač, Pavel Wolf S.R.S.a N.R. 
              f 75b 
   L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních 
jeho Jan Glogar položil za grunt svůj peněz ročních 1 zlm. Ten 
přijal s poručení p[ana] purgmistra Jiřík Svoboda na outratu 
holomouckú strany obecního dluhu. 
   L[eta] 1670 za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického Jan 
Glogar položil za grunt svůj peněz ročních 1 zlm. Ten u 
přítomnosti p[ánů] radních jest přijal od p[ana] purgmistra a 
do počtu za příjem jemu položen. 
   Letha 1671 a 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka 
Dašického Jan Glogar položil za grunt svůj k obci městské  
3 zlm. Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
sobě za příjem položil. 
   Letha Páně 1673 dne 30. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jan Glogar položil za grunt svůj k obci 
městské 1 ½ zlm. Takové peníze svrchu psanej purgkmistr do 
počtu svého sobě za příjem položil. 
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   Letha Páně 1674 a 1675 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan 
Glogar položil za grunt svůj k obci městské 2 R 15 gr. Takové 
přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu za příjem. 
              f 76a 
   Letha Páně 1681 dne 26. Martii za purgkmistra p[ana] 
Václava Kneyzla Jan Glogar položil za grunt svůj 1 zlm. Takové 
peníze přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého. 
 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se Valenta 
Petráš k pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Janovi Glogarovi, aby 
tenž grunt k zpuštění nepřišel a tudy povinnosti cís[ařské], 
panské i obecní aby nehynuly, puštěn jest ten grunt od 
J[ejich] O[patrnosti] p[ánů] Valentovi Petrášovi za summu  
80 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 3 zl 
mor[avských] při držaných posudcích. Který se mu za volný a 
svobodný odvádí. 
   Rukojmě za vystavení a dobré hospodářství a zbývání 
cís[ařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. Pavel 
Hořák a Jan Stavinoška dne a leta ut supra. Jest placený obci. 
 
   Letha Páně 1694 dne 19. Maii za purgkmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Glogar, syn po 
neb[ožtíku] Janovi Glogarovi, navrátíce se z vojny a hlásíce 
se k témuž gruntu, takový dle nápadu a nálezu sobě přináležící 
pouští Markovi Vávrovi ze vším k témuž gruntu přináležícím za 
summu 80 zlm. Závdanku položil hned 12 zlm, které peníze on 
k svým rukám přijal a každoročně 3 zlm při držaných posudcích 
jej platiti má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a odbývání povinností všelijakých 
J.M.C., panských a obecních p[an] Václav Mlýnek a Lorentz 
Fabrici dne a letha ut sup[ra]. Jest placený obci. 
              f 76b 
   Letha Páně 1707 dne 14. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních téhož letha zůstávajíc Marek 
Vávrů na gr[untě] ut s[upra] jej všechen spustošil, který 
zatím puštěn jest byl Štěpánovi Marťanovi, kterýžto jej 
vystavil a zvelebil. Nemaje sobě ho pak až posavad 
odevzdaného, tehdy se mu připisuje a odevzdává v summě 
prodajnej 80 zlm. A poněvadž jej zvelebil a vystavil, pročež 
za vystavení z tej summy se jemu upouští 26 zlm, ostatní summu 
42 zlm k obci městské a 12 zlm Markovi Vávrovi bude povinen 
platiti každoročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Matěj 
Blahúnek a p[an] Pavel Hořák  SRSN. Stalo se dne a leta ut 
s[upra]. 
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   Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Štěpán Marťan ještě 
obci městské strážnické ještě 42 zlm na letha spláceti, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu 
              f 77a 
z jinými zkrz tu nešťasnú rebelii na ruinu přišel, upúští se 
jemu třetí částka, totiž 14 zlm, a ostatní summu, totiž 28 zlm 
od obce skoupiti obdržel a skoupil za summu hotovú, totiž  
6 zlr, a těch co Markovi Vávrovi posledních peněz patří 12 zlm 
po vyjití těch leth, jak by byl obci strážnickej po 3 zlm 
kladl, jemu nadepsanému Markovi Vávrovi po 3 zlm ročně při 
každých posudcích klásti povinen bude. A obec strážnická nic 
více na tomž gruntě praetendirovat bude. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
   Notandum za purgkmistrovství p[ana] Pfilipa Černého při 
sessi dne 7. Decembris 1715 Marek Vávra tych svrchu psaných  
12 zlm, [na] které Štěpán Marťan tohoto 1715 roku při 
posudcích 3 zlm složiti má a potom každoročně při tomž času po 
3 zlm, poněvadž jich on Marek Vávra k chrámu Páně zdejšímu 
farnímu jest odkázal. Stalo se dne a roku ut supra. 
   Dne 7ho Maii 1716 odvedl Štěpán Marťan za 1715 rokh na ty 
Marka Vávry 12 zlm hotový dnes svrchu psaného datum, id est  
3 zlm, který k chrámu Páně patří. 
              f 77b 
Přípis Jana Marciana 
 
   Leta Páně 1777 dne 22. měsíce ledna za substituirovaného 
purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož 
Štěpán Marcian po smrti svej mimo jinný majetnosti tento grunt 
ut supra nepozůstalo, své vlastní již dospělé dítky, totiž 
Jana, Alžbětu a Cateřinu, pak vdovu Annu ab intestato jich 
zanechal a oni taky podle vlastního přiznání mezi sebou 
vespolek přátelsky, slušně a upřímně se rozdělili. Vedle 
kteréhožto podělení grunt tento na syna Jana s tím doložením 
jest připadl, aby on z něho matku svou, respective po 
neb[ožtíku] Štěpánovi Marcianovi pozůstalú vdovu, strany 
podílu jejího upokojil a vyplatil, což již řečený Jan Marcian 
učinil a dle svědectví sester svých jí matce neb vdově 60 zlr 
na hotově odpočítal, takže ani ona vdova, aniž jedna neb druhá 
strana na něm Janovi Marcianovi nic více k pohledávání nemá. 
Podle toho týž grunt i s těma na něm pozůstávajícíma 
Vávrovskýma na chrám Páně farní strážnický odkázanýma 9 zl 
mor[avských] peněz k placení po 3 zl mor[avských] ročně se 
jemu Janovi Marcianovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení králov[ských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignatz Košvitz a 
p[an] Anton Ferdini S.R.S.A.a Neomylnú. 
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              f 78a 
Přípis Václava Sasína 
 
   Leta Páně 1777 d[ne] 22. Januarii za substituirovaného 
purgmistra pana Grantiška Gatty a spoluradních toho času 
majíce Jan Marcian grunt ut supra po otcovi svým po vyplacení 
podílu matky zděděný a pořadně připsaný, takový nemohouce na 
starost svou délej opravovati a z něho povinnosti všeliké 
zbývati, z čistej svej vůle jest odprodal Václavovi Sasínovi 
za summu 180 zlr. K tomu sobě v světnici na dvoře se 
vynacházející svobodné bydlení až do svej a manželky smrti  
vymínil, i taky půl humna tak dlúho v užívání míti chce proti 
oplacení contribuci pro leta vypadající. Na summu kupní ale on 
Václav Sasín ihned 100 zlr na hotově složiti a ostatních  
80 zlr však bez všeho interessu teprv po smrti jeho Jana 
Marciana, kam a komu odporučí, vydati povinen býti má. S tím 
tehdy grunt ten spolu i s těma skrz neb[ožtíka] Marka Vávrů na 
strážnický chrám Páně farní odkázanýma, dosavad podlužnýma 
penězi p[e]r 9 zlm k placení po 3 zlm ročně se jemu Václavovi 
Sasínovi za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a pan 
Anton Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí 
strany. 
   Nota: Kdyby prodavač k potřebě svej krávu chovati chtěl, to 
jemu kupec nikoliv zbraňovati nemá, anobrž vedle možnosti plac 
popříti zavázán jest. 
              f 78b 
Přípis Václava Žišky 
 
   Leta Páně 1782 dne 23ho měsíce března za purgmistra pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních toho času majíce Václav Sasín 
grunt ut supra od Jana Marciana pořádně kúpený a připsaný, 
takový z čistej vůle svej odprodal zase Václavovi Žiškovi za 
summu třista a deset rejnských, na kteréžto ihned do přípisu 
tohoto dvěsta a šestnáct rýnských, třicet šest krejcarů 
k zaplacení rozličných dluhův jest vybavil a respective na 
hotově položil, ostatních devadesát tři rýnských 24 kr kupec 
dle v ruky jemu odevzdaného nařízení (v kterém strany na 
gruntě tom ujistěných Janovi Marcianovi k vyplacení zapsaných 
osumdesát rýnských splečně jednáno jest) splatiti povinen býti 
má a se zavazuje. Přitom verunkový summy 9 zl mor[avských] po 
3 zlm ročně k chrámu Páně farnímu strážnickému patřících na 
sebe přijímá, ostatně výminku na tři roky pořad zběhlé 
prodavač k svému svobodnému bydlení i plac pro 1 krávu sobě 
vymezuje, kterú taky svým nákladem opravovati, však nic nového 
stavěti přislíbil. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna 
majícím právem se jemu Václavovi Sasínovi za vlastní, volný i 
dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan 
Johann Timml a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
              f 79a 
Přípis Václava Žišky 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý a 
nezměnitedlný kup a prodej domu mezi Vaclavem Žiškú otcem 
jakožto prodavačem stranú jednú, pak Václavem Žiškú synem jeho 
jakožto kupcem stranú druhú na tento spůsob: 
   Za první prodává od sebe a potomků svých obojího pohlaví, 
též s povolením manželky jeho Kateřiny vejš jmenovaný Václav 
Žiška, držitel gruntu ut supra, tento svůj vlastní ukúpený a 
pořadně připsaný mající grunt neb dům v Německej ulici, podle 
Tomáše Vavříka a Václava Vajčnera sojící, Václavovi Žiškovi 
synovi svému za summu kupní čtyri sta rejnských, kteréžto  
400 zlr 
   Za druhé kupec Václav Žiška po smrti prodejce otce svého 
Václ[ava] Žišky teprve vyplatiti zavázán bude, a sice: na svou 
stranu sobě za dědictví podíl zanechá 200 zlr a bratrovi svému 
Martinovi Žiškovi v ruky odvede 200 zlr. Přitom taky 
   Za třetí prodavač Václav Žiška sobě vyjímá, aby v domě tom 
spolu s manželkú svú Kateřinú až do smrti svej i manželky bez 
překážky bydleti mohl, jakož taky pro jednu krávu a 1 ušípané 
chlév a místo pro utěžené 
              f 79b 
všeliké zboží sobě obmezuje, i polovicu humna užívati sobě 
vyjímá až do smrti. Naprotiv čemuž 
   Za čtvrté prodavač Václav Žiška se zavazuje kupcovi neb 
synovi svému všechných jakýchkoliv domu toho se tejkajících 
poplatkův a povinností, jak dlúho živ bude, polovicu vybývati 
a tolikéž taky na opravu neb i nové stavění gruntu toho 
polovičně napomáhati. 
   Za páté kupec Václav Žiška přejímá na sebe tu na tom gruntě 
vězící vehrunskú summu p[e]r 9 zl mor[avských] po 3 zlm ročně 
k splacení. Ostatně 
   za šesté prodavač povoluje a žádá, aby grunt ten jeho 
synovi vedle předstojící domluvy pořadně a právně připsán a 
odevzdán byl. 
   U přítomnosti svědkův Pavla Sasína a Václava Vajčnera, 
obúch ze Strážnice. 
   Tím tehdy grunt tento, když obojí smlúvu činící stránka při 
těch všech výminkách a dokonalém kupu a prodeju dobrovolně 
pozůstala, se jemu Václavovi Žiškovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává.  
   Na zámku Strážnici dne 24. Januarii [1]788. 
              f 80a 
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 88 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden. 
   Sessio 4ten Junii [1]799. Prat. 
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              f 85a 
8 Gr[unt] Matyáše Smetany hrnčíře 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 73 nadepsaný Matyáš drží grunth svůj od Jana 
Kavky za summu 80 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu 
ut s[upr]a Janovi Kavkovi i z skoupenejmi penězi téhož letha 
zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.     
 
   Leta [15]99 v pátek den s[vatéh]o Řehoře za rychtáře 
Bartoše Šlechty Matyáš svrchu psaný prodal podsedek svůj 
Jírovi Fryštackému provazníkovi za summu 130 R. Závdanku jemu 
položil 14 R, ostatek dopláceti má při každých Vánocích od 
leta [15]99 po 8 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně 
Václav Mochol, Martin Malač, Jan Pohůnek, Petr Trubač, Martin 
Sejkora pekař S.R.S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil 
Jíra Provazník Matyášovi Hrnčíři za grunt 8 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra 
Provazník Mathyášovi Hrnčíři za grunt 8 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra 
Provazník Matyášovi hrnčíři za grunt 8 R. 
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra 
Provazník za grunt Matyášovi Hrnčíři 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Jíra Provazník za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 4 R. 
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   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jíra Provazník za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 8 R. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jíra 
Provazník prodal podsedek požár ut s[upr]a Danielovi Pecovi za 
summu 115 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Simeon Blanařů, Martin Peců S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Daniel Peců za grunt Mathyášovi Hrnčíři 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Daniel Peců za grunt Mathyášovi Hrnčíři 6 R. 
 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Daniel Peců 
prodal podsedek svrchu psaný Jírovi Šalmanovi za summu 124 R. 
Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] Martin Peců, Matěj Polách, Pavel Pikhart, Václav 
Čaplovský S.R.S.N. 
   Téhož leta ut s[upr]a položil Jíra Šalman za grunt svůj  
9 R. Ty přijal Matyáš Hrnčíř. 
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   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Šalman Matyášovi Hrnčířovi za grunth 6 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Šalman Matyášovi Hrnčířovi za grunt 6 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Šalman  za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 6 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Šalman za grunth Matyášovi Hrnčíři 6 R. 
              f 86a 
   Jíra Šalman prodal ten grunt svrchu psaný Václavovi, synu 
Matěje Večeře, za summu 124 R. Závdanku dal Václav Jírovi 
Šalmanovi 50 R, platiti má po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Matěj Večeře otec jeho, Jíra Provazník a Martin 
Peců SRSN. 
   Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty leta 1615.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi 6 R. Ty jest 
Matyáš sám přijal. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberské[ho] 
Václav Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi, ty jest 
Matyáš sám přijal, totiž 6 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi 6 R. 
 
   Leta Páně 1620 po smrti Matyáše Hrnčíře jakož jemu ještě na 
tom gruntě náleželo k dobírání 17 R, Václav Večeře maje dceru 
téhož Matyáše Annu, při rozdílu statku porazil sobě na díl 
svůj po manželce své těch 17 R. A tak nebude povinen po 3 leta 
za grunt nic pokládati a po vyjití 3 let bude povinen klásti 
zase tomu komuž náleží za ten grunt po 6 R jako i prve. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav 
Večeře s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka 
na Strážnici, prodal jest ten grunt Václavovi Smetanovi 
hrnčíři za summu 100 R. Závdanku dal hned při odevzdávce 
hotových 67 R a ostatek platiti má ročně po 6 R. Odevzdán mu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Pavel Žeravský a Jíra Ambruzů SRSaN. 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového po ujití 
z gruntův panských Václava Hrnčíře prodán ten grunth Stěpánovi 
Kutějkovému za 100 R. Závdanku dal 4 R, platiti jej má 
každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jan Frydla a Jan 
Řehák S.R.S.N. 
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              f 86b 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků 
položil za grunth svůj peněz ročních 2 R. NB 1. Ty sou vydány 
Janovi Malenovskému, má je vydati Danielovi Pecovému. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků 
položil za grunth svůj 4 R. Z toho dáno Danielovi Pecovému 3 R 
a k obci městské přijato 1 R. NB 2. 
   1 NB. Ty 2 R, kteréž přijal, jest povinen zase navrátiti, 
kteréž k obci strážnickej náležejí. 
   2 NB. Takové tři zlaté jsou omylem Danielovi Pecovému 
připsané, kteréž také k obci strážnickej náležejí. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Štěpán Kutějků 
položil za gr[unt] k obci městské na dluh od Václ[ava] 
Smetánky povinný 4 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Štěpán Kutějků 
položil za gr[unt] k obci městské na dluh ut s[upr]a povinný  
4 R. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků 
položil obci městské 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků 
položil obci městské 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků 
položil obci městské 3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků 
položil za grunt svůj peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan 
Macháčků na místě Alžběty manželky své, dcery nebo[žtíka] 
Jiříka Provazníka. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Štěpán Kutějků 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. Ty přijala Alžběta, 
dcera nebo[žtíka] Jiříka Provazníka. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R 15 gr. Ty zůstávají 
při právě, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Provazníka. 
              f 87a 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Štěpán Kutějků 
položil ročních peněz do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka 
Provazníka za rokh 1642 a 1643 2 R. Ty přijal purgk[mistr] 
vejš psaný. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[tarších] t[oho] r[oku] Štěpánovi Kutějkovi 
podobně jak jiným sousedům vyhořelým, co tak dopláceti měl, 
sráží se polovici 33 R 7 ½ gr. 
 
   Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra Daniele 
Dašického a spoluradních toho času prodán jest spřed psaný 
grunt Pavlovi Wolfovi ze vším k němu od starodávna 
příslušenstvím přináležejícím za summu 100 zl mor[avských]. Má 
vyplaceno, co tak po svej manželce Zuzaně, pozůstalej dceře po 
nebo[žtíku] Štěpánovi Kutějkovým, zdědil totiž 16 zlm 20 gr  
4 den. Spláceti jej má každoročně při držaných posudcích po  
4 zl mor[avských]. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení, i také povinnosti 
všelijaké J.M. Páně i obecní zastavil rukojemníky: Andres 
Pukač a Jan Glogar S.R.S.V.N. 
 
   Letha Páně 1674 dne 3. Maii za purgkmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních Pavel Wolf prodal grunt svůj ut supra 
Mikolášovi Kutějkovi, tak jak sám jej ukoupený měl, za summu 
100 zlm. Závdanku za vystavení Mikoláš Pavlovi Wolfovi dáti má 
12 zlm, při odevzdávce položiti má 4 zlm, ostatní summu rok po 
roce po 2 zlm platiti má, co se pak dotyčné hlavní summy po 
vyjití a zaplacení po sirotcích Jiříka Provazníkového k obci 
městské. 
              f 87b 
(zbytek záznamu nečitelný pro vybledlý inkoust) 
 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purg[mistra] p[ana] 
Johannesa Dašického Mikuláš Kutějka položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu 
obecního Balášovi na Vrbovcích 1 zlm, za který souce toho 
důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze 
přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem. 
   Item více položil 1 zlr, vypisuje se 1 zlm 22 ½ gr. 
 
   Letha Páně 1705 dne 24. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho tak jakož jest Pavel Hrachovský 
leže na smrtedlné posteli praetensi svou, která jemu náp[adem] 
patřila, jakž zápis nahoře ukazuje, spolu i Zuzany švagrovej 
svej patřící, Mikulášovi Kutějkovi, držiteli gr[untu] ut 
s[upra], daroval a poručil, pročež se mu ta praetensi zde za 
zaplacenú vypisuje a činí spolu z jeho dílem a za zaplacené se 
vypisuje 66 zlm 22 gr 3 ½ den. 
   NB. Pamět se činí, že Mikuláš Kutějka těch 12 zlr, které 
při odevzdávce za vystavení gr[untu] položiti měl, docela 
zaplatil, id e[st] 12 zlr. 
              f 88a 
   Letha Páně 1708 dne 16. Junii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních téhož leta Mikuláš Kutějka nemohouc 
pro sešlost věku svého gr[unt] ut s[upra] délejíc držeti, 
prodal jej Pavlovi Zajíčkovi za summu prodajnú 100 zlm. 
Závdanku jemu položil za to, co vyplaceného měl, hotových  
44 zlr, činí na morav[ský] počet 39 zlm 21 gr 3 den a jemu se 
za zaplacené vypisují 70 zlm a Mikuláš Kutějka ani dědicé jeho 
nic více na tom gr[untě] co pohledávati míti nebude. Ostatních 
30 zlm platiti má obci stráž[nické] po 2 zlm každoročně, rešta 
a povinnosti zasedlé až do s[vatéh]o Jana 1709 prodavač a od 
svatého Jana kupec na sebe přijímá. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení a placení p[an] Jan Stavinoška a p[an] 
Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Leta a dne ut sup[ra]. 
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   Letha Páně 1711 d[ne] 2. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Zajíček z gruntu 
ut supra ještě 30 zlm na letha spláceti, na touž summu pokládá 
obci strážnickej 1 zlm. Ty přijal p[an] purg[mistr] do počtu 
za příjem. 
              f 88b 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Pavel Zajíček pokládá 
ročních peněz 1 zlm. Ty přijal p[an] purgmistr za příjem. 
 
Přípis Roziny provdanej Vajčnerky, rozenej Zajíčkovej 
 
   Letha Páně 1747[ho] dne 19. Decemb[ris] za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních zdědila Rozina 
provdaná Vajčnerka, rozená Zajíčková, po svým neb[ožtíku] 
otcovi Pavlu Zajíčkovi dle testamentu předepsaný dům se vším 
k němu od starodávna patřícím právem. Pročež se jí dědičce 
takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. 
K tomu pak se dědička vyjevila, že kdyby ji Bůh všemohoucí 
spíšej než jejího manžele Václava Vajčnera z toho světa 
povolal, tak on její manžel mimo jejich nynějších i budoucích 
dětí na témž domě 
              f 89a 
třetí díl dědičně k pohledávání má, pokudž by vícej dětí 
neostalo kromě až do třech inclusive, když pak by jich vícej 
pozůstalo, tehdy rovnej díl s něma míti má. Stalo se dne a 
roku, jak vejš stojí. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu jsou: p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jozef Heisig. Vejrunky při posudcích, jak vejš 
stojí, k doplacení přicházejí, totiž 28 zl mor[avských] po  
1 zl mor[avský] ročně. 
 
Přípis Vácslava Vajčnera 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času jakož dle 
předstojícího zápisu držitelkyně gruntu ut supra Rozina 
provdatá za Václava Vajčnera, rozená Zajíčková, přitom dědičně 
podosáhnutém sobě přijatým domě zřetedlně doložit nechala, 
kterak v příběhu tom, kdyby ju Bůh všemohoucí dřívej nežli 
manžele jejího Václava Vajčnera z toho světa na věčnost 
povolal, týž dům jestli 3 děti by pozůstaly, tehdy na 3, 
jestli ale vícej dětí by bylo, tehdy na tolej dílů, kolik dětí 
i s manželem bude. Když tehdy po smrti tejž držitelkyně gruntu 
mimo manžele Václava Vajčnera dítky 4ry, jmenovitě syn Martin, 
syn Václav, pak dcery Apolonia a Anna pozůstaly, následovně 
týž grunt, neb cena jeho na pět dílů rozvrhnuta a v rovnosti 
k podělení přijít musela. Odtudž aby se věděti mohlo, jak 
mnoho na jeden neb druhý díl připadá, 
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týž grunt především právně za cenu tři sta rýnských se 
prošacoval, podle čehož tehdy rozvrhnúce těch 300 zlr na  
5 rovných podílů, připadá na každý po šedesáti rýnských. A tak 
přináleží z něho manželovi Václavovi Vajčner jakožto otci těch 
jmenov[aných] dítek 60 zlr, synovi Martinovi 60 zlr, synovi 
Václavovi 60 zlr, dceři Apoloniii za Martina Rybeckého 60 zlr 
a dceři Anně svobodnej ještě 60 zlr. 
   I poněvadž týž grunt vedle bedlivého uvážení otce vejš 
dotčeného nejmladšímu synovi Václavovi by zanechán byl, též od 
J[ejich] O[patrnosti] pánů jednomyslně na Václava přisouzen 
byl, obzvláštně z ohledu, že otec a respective manžel 
držitelkyně v letech zešlý a starší syn Martin jsouce jinak 
condicionirovaný vzdálený jest, aniž více obydlí v Strážnici 
míti sobě nežádá. Podle toho taky v tej výš opsanej summě za 
300 zlr jemu Václavovi, mladšímu synovi Václava Vajčnera, se 
purgkrechtně s tím doložením přinechává, aby on Václav Vajčner 
časem svým z něho bratrovi svému Martinovi, pak sestrám 
Apolonii a Anně ty na ně padající podíly po 60 zlr vyplatil. 
Co se ale podílu otce Václava Vajčnera dotejká, ten on 
Václ[av] Vajčner synovi svému Václavovi, jakožto gruntu toho 
budoucímu držiteli, z lásky otcovskej, mimo aby se na díl 
dědictví otcovského po smrti jeho otce 
              f 90a 
porazit směli, docela daruje. Však má on syn Václav zavázán 
býti jeho otce až do smrti v tom domě svobodně a společně 
s sebou přebývat nechat. Připisuje se jemu za vlastní, volný a 
dědičný spolu s těma na gruntě tom pozůstávajícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 28 zlm, po 1 zlm mor[avských] ročně k splacení. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a 
p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 150 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco ad juxta versicheret 
worden.  
   Grundamt Stadt Straßnitz den 10ten Januar [1]795. 
   Laut im Buche quitantiarum de ac. 795, folio 67 
einverleibten Quittung sind darin 150 Fr baar bezahlt, 
folglich hier geloschet worden.  
   De sessione 15ten Dezembris [1]804. Prat. 
   Haftet ob diesem Hause 650 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.  
   De sess[ione] 6ten Dezembris [1]806. Prat. 
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              f 92a 
9 Gr[unt] Jíry Lazebníkova 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 135 nadepsaný Jíra svůj od purgkmistra a 
starších po n[ebožtíku] Janovi Heřeňovi bratru svým zuostalej 
za summu 80 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[156]94 vyplnil 36 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 44 R. Ta všecka summa 
náleží sirotkuo[m] n[ebožtíka] Jana Heře. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností k témuž 
grunthu náležitých Matyáš Smetana hrnčíř, Mikuláš Dlouhoš, 
Tobiáš Jurků S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Jíra Lazebník za grunth půl peněz, neb 
pohořelý jest 3 R. Ostatní 3 R má položiti o svatým Václavě 
letha [15]96. 
   Letha [15]96 Jíra Lazebníků položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Letha 1597 položil Jíra Lazebníků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Lazebníků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.          
   Leta [15]99 položil Jíra Lazebníků za grunt svůj peněz 
purk[rechtních] za purgkmistra Tomáše Grausa 7 R. 
              f 92b 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra 
Lazebníkův za grunt sirotkům Jana Heře 7 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra 
Lazebníků za grunt sirotkům Jana Heřeně 3 R. Zůstává doložiti 
3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Jíra Lazebníků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Heřeně 
ostatní 3 R. 
   A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacenej. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku po neb[ožtíku] Jírovi Lazebníkovým Kateřina 
manželka jeho ujala podsedek ut s[upr]a v summě 20 R. Z toho 
sobě dílu svého srazila 13 R 5 gr, zůstává dopláceti sirotkům 
6 R 25 gr, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Častkovský na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své za 
podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka  
3 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vácslav Častkovský na místě Kateřiny manželky své za podsedek 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka 3 R. 
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   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil 
Václav Častkovský na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka za 
podsedek ostatních 25 gr. 
   A tak má podsedek zaplacený. 
 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav 
Častkovský prodal grunt svůj s dovolením pana ouředníka 
Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka, pastorku svému 
za 120 R. Závdanku dal jemu Jan 30 R, platiti má ročně po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný.   
   Rukojmě za placení, opravu, povinnosti panské i obecní 
Bartoš Janových, Václav Vrchníček, Petr Sojka a Martin Mikulec 
i Václav Častkovský. 
   A když Jan pastorek Václavů bude chtít ten podsedek 
stavěti, uvolil se Václav pastorku svému na pomoc z lásky 
darovati 10 R. 
              f 98a 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík 
Lazebník položil Václavovi Častkovskému za grunt 6 R. 
   Jan svrchu psaný skoupil od Václava Častkovského otčíma 
svého peněz na tom gruntě 60 R za hotových 10 R. A jakož týž 
Václav připověděl Janovi darovati na pomoc stavení 10 R, ty 
jemu na témž gruntě odpustil, čehož učiní všeho 70 R. Zůstává 
ještě Jan otčímovi svému doplatiti 14 R. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Křehák 
majíce sobě ten grunth od Jana Jíry Lazebníkova prodaný, 
pustil jej zase Janovi Pišťákovi za tu summu, jakž jej sám 
měl, totiž za 100 R. Závdanku při odevzdávce Jan Pišťák 
položil 10 R a ostatek platiti má rok po roce po 4 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jíra Vrabl a Pavel Hemríšek S.R.S.a N. 
   NB. Tato odevzdávka v nepřítomnosti Jana Křeháka na správu 
Jana Lazebníkového Janovi Pišťákovi omylně byla zapsána a ke 
škodě Janovi Křehákovi se odvedla, a to v tom: Jan Křehák 
dříve nežli tento grunt Janovi Pišťákovi prodal, měl jest jej 
(ačkoliv jemu v těchto registrech nebyl odevzdán) v týž 
dotčené summě 100 R od Jana Lazebníkova, jakž toho svrchu při 
odevzdávce dotknuto, koupený i také (poněvadž těch 14 R od 
Václava Častkovského, otčíma téhož Jana Lazebníkového, 
skoupil) zouplna zaplacený, čehož při vejš psané odevzdávce 
doloženo nebylo. Pročež se to nyní napravuje a což Jan Pišťák 
za tento grunt po veruncích, jmenovitě 90 R, ještě dopláceti 
má, takové peníze všecky Janovi Křehákovi náležeti budou. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Pišťák položil 
za tento grunt Janovi Křehákovi peněz verunkových 3 R. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka ten grunth ut 
s[upr]a po smrti Jana Pišťáka odevzdán jest zase Janovi 
Křehákovi, poněvadž prve jeho zaplacený byl, za volný, 
svobodný a zaplacený.  
   R[ukojmě] za povinnosti panské i obecní Václav Večeře a Jan 
Peprný S.R.S.a N. 
              f 98b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka po smrti Jana 
Křeháka pozůstalá vdova s toho gr[untu] ušla a jeho spustla, 
aby pak do konce takový k spuštění nepřišel, tehdy z istej 
poručení JHM (titul) vrchnosti naší milostivé jest točený (= 
dotčený) grunt zase prodán Blažejovi Jeřábkovi za summu 80 R, 
placení rok po roku po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.  
   Rukojmí za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Matouš Rachovský, Adam Moravec SRSaN. Platiti jeho má 
počínati rokhu 1642 a těch 20 R se proto z summy prodejný 
odpustilo, jsouce ten gr[unt] spuštěn, aby se k [z]lepšení 
přišel. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Blažej Jeřábek 
položil peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal purgkmistra jest obrácen na contr[ibuci], totiž 
5 R 58 ½ kr, co tak na gruntě zasezené jest a tak Jeřábkovi na 
posledních penězích se porážeti moci bude. 
 
   Letha Páně a za purgkmistra ut s[upr]a Blažej Jeřábek 
prodal grunt svůj ze vším příslušenstvím Pavlovi Blahúnkovi za 
s[um]u 100 R. Závdanku dal 8 R, placením každoročně po 3 R. 
Pokudž by se po ten čas zašlé vynalezly, má a povinen bude 
Pavlovi grunt opustiti. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM i obecní 
Martin Straka a Thobiáš starý Grešel, za Jeřábka, že nikam 
z gruntu JHM hejbati nechce 
              f 99a 
a jiné zakoupení sobě učiniti Thobiáš Grešel a Jan Načislavský 
S.R.S.a N. Act[um] letha a dne ut s[upr]a. 
 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho Pavel Blahounek prodal jest napřed psaný grunt požár 
Řehořovi Kakojovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má, 
když se jinší požárové platiti počnou, při každých posudcích 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Štěpán Kutějka a Pavel Blahounek RSaNR. 
 
   Leta [1]655 a dne 11. Martii při posudcích za purgkmistra 
Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] tak jak 
jiným sousedům vyhořelým poráží se, co dopláceti měl, Řehořovi 
Kakojovi polovici 40 zlm. 
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   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského  a 
spoluradních zemrouce Řehoř Kakoj pan purgkmistr a páni 
prodali sou tento požár Antonínovi Jurae Vlachu za summu  
40 zlm a mimo to dal za stavení, co neb[ožtík] přikryl 2 zlr, 
ostatek summy platiti má po 3 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti Daniel Komenis a 
Lazar Gatty S.R.S.a N. 
 
   Leta 1699 dne 20. Junii za purgmistra p[ana] Johanesa 
Dašického Frantz Jure zůstavaje na témž gr[untě] ut supra po 
otci svém, položil za něj k obci městské na zaplacení dluhu 
p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na 
výplatu roli obecní zapůjčil, jeden zlm, za který vypisuje se 
jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do 
počtu svého. 
              f 99b 
   Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho toho času zdědíce Frantz Jure 
grunt ut supra po svém neboštíku otci, jak vrchní zápis 
ukazuje, aniž sobě připsaného nemajíce, připisuje se jemu 
tímto zápisem za volný a svobodný v summě 40 zlm a to, co  
1 zlm 15 gr byl vyplatil spolu i s třetím dílem (další text 
nečitelný pro vybledlý inkoust), ostatní totiž třiceti zl 
moravských zlatých se jemu upúští a za zaplacené vypisuje, 
totiž 16 zlm, bude povinen obci městskej strážnickej, totiž  
22 zlm, zpláceti ročně při každých posudcích po dvouch 
moravských. Připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Pavel Zajíček, Matúš Svinka 
S.R.S.V.a N. 
   D[ne] a letha  ut supra na túž summu při drža- 
             f 100a 
ných posudcích pokládá 1 zlm. A tak k doplacení jemu zůstává 
obci strážnickej 21 zlm. 
 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruaris] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Frantz Jure pokládá 
obci městské peněz verunkových 1 zlr, za kterýž se jemu 
vypisuje 1 zlm. Ty přijal pan purgmistr za příjem. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 10. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času držíce grunt ut supra 
Catheřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Františkovi Jure, 
jakožto sobě po manželi svém připadlý, takový po tom 
nešťastném pod datum 16. Aug[ustii] 1718 stalém vyhoření 
nemajíce jej možnosti stavěti, z svej dobrovolnej vůle prodala 
Jiříkovi Solaříkovi za hotových dvaceti pět rýnských a s tím 
vším, co na něm vyplaceného má. Pročež se mu nyní připisuje a 
odevzdává týž grunt za volný a vlastní, splacením ostatní  
 



 

 

      54 
 
verunkovej summy, totiž 20 zlm, ročně při posudcích obci 
městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Dedel a Pavel Zajíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra u přítomnosti obúch stran. Contrib[uci] a jiné 
povinnosti teprv za rok 1719 Jiřík Solařík platiti začne. 
             f 100b 
   Letha Páně 1741 dne 8. Februarii za purgmistra pana Carla 
Dedela a spoluradních toho času majíce v držení grundt ut 
supra Jiřík Solařík, takový z svej dobrovolnej vůle i 
s vědomím a povolením manželky svej popustil synovi svému 
Jakubovi Solaříkovi za vlastní a dědičný s tou výminkou, 
předně aby otec Jiřík Solařík spolu i s manželkú svú v tom 
gruntě až do smrti obúch obydlí bez všeho ouplatku měli a 
v něm bydleli. Za druhé aby syn Jakub oci svému zaň složil 
čtyricet rýnských, naprotiv čemuž otec jemu slíbil a téměř 
zadal, nicméně aš po smrti svej i manželky jeho, jedny honce 
roli za Boží mukú od bobalovskej cesty, ležící vedle Petra 
Tománka a vedle vdovy Bartoškovej. Item jeden kus roubanice za 
Starým městem začínaje od strany Jury Studenského až po cestu, 
podobně po smrti jich obúch, tak aby po smrti jich žádný 
z bratrů a sester jeho a respective dědičů Jiříka Solaříka 
(poněvadž jiš téměř vydělení jsou) k nadřečeným honcům roli a 
temu kusu roubanice, tím meněj ke 
             f 101a 
gruntu ut supra sáhnouti neb co nejmenšího praetendirovati 
nemohl. Na kterémžto obojích stran dobrovolným pořízení a 
výminkách poněvadž obě strany přestaly, pročež nyní ten grunt 
se jemu za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, 
splacením dlužnej summy verunkovej, totiž 20 zlm, obci 
městskej ročně při držených posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností jak 
panských, císařských, tak obecních p[an] Václ[av] Košvic a 
p[an] Ignatz Pfilip R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra. 
   NB. Při nahoře psaným obydlí vyrozumívá se i ohřívání obúch 
až do smrti, na čem taky syn jeho Jakub přestal a to činit se 
uvolil. 
 
Přípis Martina Šejdy 
 
   Leta Páně 1781 dne 24. Septem[bris] za purgmistra pana Jana 
Ježíka a spoluradních jeho toho času vzdělajíce předcházející 
držitel gruntu Jakub Solařík písební mezi manželkú a dítkama 
svýma pořízení, kteréžto po smrti jeho, jsouce pořadně 
piblicirováno, v svú sílu a moc vzrostlo a podle toho to co 
zřízeno, vykonáno býti má. Odkudž, když on Jakub Solařík grunt 
tento zeťovi svému Martinovi Šejdovi, jenž dceru jeho Rozáru 
za manželku pojal, dle téhož pořízení neb poslední vůle 
odporučil, a sice tím spůsobem, aby on zeť jmenovaný svým 
spolunápadníkům, totiž Jozefovi Solaříkovi 50 zlr, Václ[avovi] 
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Solaříkovi 50 zlr, dceře Anně za Jana Fialu provdatej 50 zlr, 
pak manželce a respective vdově Viktoře 10 zlr, spolu tehdy 
s přiražením svého dílu p[e]r 50 zlr v summě jedno sto šedesát 
a respective dvě sta a deset rýnských vyplatil, i on Martin 
Šejda tomu se podrobil a dálejc taky summu verunkových peněz 
p[e]r 20 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci 
městskej k placení na sebe přijal. Týž grunt se vším 
příslušejícím právem se jemu Martinovi Šejdovi za vlastní, 
volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. Však 
mezi tím on Martin Šejda povinen býti má vdovu Viktoru u sebe 
míti a jí svobodné bydlení až do smrti popříti a když by u 
něho zemřela, za to těch vejš dotčených jí povinných 10 zlr 
sobě zadržeti, kdyby ale spolu srovnati se nemohli, aneb ona 
vdova od něho vytahnút chtěla, má jí těch 10 zlr vydati.  
   S tím tehdy gruntu toho za opravu a placení císařských, 
vrchnostenských i městských povinností rukojmě pan František 
Gatty a pan Jozef Horný S.R.S.V.a neomylnú. 
 
   Haftet ob diesem Hause 300 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.  
   De sess[ion] 2te Maii [1]807. Prat. 
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             f 109a 
10 Gr[unt] Mikuláše Dluhošova 
 
   Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 49 nadepsaný Mikuláš Dluhoš drží grunth svůj 
od Jiříka Hleděnohorského za summu 90 R koupenej, kterejž jest 
podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]85 zouplna a docela 
zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Po smrti Mikuláše Dluhošového Jan, syn po něm zůstalý, ten 
grunt držel až do leta Páně 1614, před smrtí svou učinil 
poručenství, v ně[m]ž manželce své Zuzaně poručil vinohrad 
v Mrhoni a podsedek zaplacený se vším příslušenstvím a 
s dobytkem, jakýžkoli byl [a] na jaký spůsob, to se 
v poručenství všecko zavírá a obsahuje. Protož poněvadž sobě 
vzala za manžela Pavla, syna n[ebožtíka] Jana Blahového, jest 
jemu ten grunt odevzdán s tím příslušenstvím v poručenství 
obsaženým za volný, svobodný a zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní 
Vácslav Častkovský a Jan Chládek S.R.S.N. Stalo se za 
purgkmistra Martina Rožumberského leta Páně 1616. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Pavla, syna Jana Blahového, když i Zuzanna, vdova po něm 
pozůstalá, zemřela, prodali sou pan purgmistr a spoluradní 
jeho grunt nadepsaný se všelikým od starodávna k němu 
příslušenstvím Absolonovi, synu nebožtíka Daniele Jektavého, 
za summu 100 R. Závdanku při odevzdávce dal 2 R a o Vánocích 
příštích doložiti má ještě téhož závdanku 6 R, ostatek summy 
platiti má po 6 R. Odevzdán jest jemu týž grunt za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení i za povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti 
Pánu i obci náležité Jan Masařů, Jan Kostický a Pavel Sedlák 
S.R.S.A N. Actum dne 1. Martii letha ut s[upr]a. 
             f 109b 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Absolon 
Krejčí jinak Jektavý prodal grunt svůj napřed psaný Janovi 
Peprnýmu za summu 100 R. Závdanku týž Jan Peprný dal při 
odevzdávce 8 R, ty sou dány do statku nebož[tíka] Jana 
Dluhošového, ostatek summy platiti má každoročně po 6 R. 
Odevzdán jest jemu týž grunt za volný a svobodný u přítomnosti 
obou stran. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci přináležející Daniel Lochar a Valenta 
Hrnčíř S.R.S.A N. 
   NB. Z toho závdanku od Jana Peprnýho dáno jest Absolonovi 
Jektavýmu, což on byl závdanku za týž grunt dal, totiž 2 R. 
Avšak do statku Pavla Blahového přišlo předce za týž grunt 
závdanku za příjem 8 R, totiž předešle od Absolona Jektavýho 
položených 2 R a od Jana Peprného 6 R. 
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   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Peprný položil 
za grunt peněz ročních do statku Jana Dluhošového 3 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Peprný 
položil za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového  
3 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil 
za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 5 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Peprný položil 
do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového za gr[unt] 3 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Peprný 
položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového za gr[unt]  
3 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Peprný 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Dluhošového  
3 R. Ty přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil 
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 6 R. Ty 
jsou vydány Pavlovi, synu Jana Dluhošového na živnost jeho. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a s[irotku] n[ebožtíka] 
Jana Dluhošového Pavlovi dáno na živnost jeho 12 R. 
             f 110a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového, kteréž Pavel 
syn přijal, peněz ročních 4 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Peprný položil 
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového peněz 
ročních, kteréž Pavel syn Dluhošů přijal 4 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil 
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Dluhošového peněz 
ročních, kteréž Pavel syn Dluhošův přijal 4 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka na vyšlou 
spravedlnost, což od a[nno] 1625 za gr[unt] pokládáno bylo, 
Pavlovi Dluhošovému vydáno 8 R. A tak z gr[untu] pokládaných 
peněz za obcí nic víceji nemá. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Peprný položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz 8 R. Ty přijal Pavel syn 
Dluhošů. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Peprný položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz, kteréž přijal Pavel syn Dluhošů 
1 R. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních 
jeho po zemřetí Jana Peprného Lukáš Pešty pojmouce manželku po 
něm pozůstalú nahoře dotčený grundt v tej summě, jakž jej 
neb[ožtík] Peprný měl, totiž ve 100 zlm, placení ročně po  
6 zlm. Od[evzdán] z[a] [volný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Řehoř Vítků a Vítek Zimorazický S.R.S.a N. Act[um]  
12. Januarii letha ut s[upra]. 
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             f 110b 
   Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho Lukáš Pešty ten grunth ut supra všechen 
spuštěný a ruinirovaný prodal Martinovi Bohunskému za summu  
60 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1663 při každých 
posudcích po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za vystavení gruntu i povinnosti všelijaké panské i 
obecní Jan Šejda a Mathouš Tesař SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra Václava 
Žarůška a spoluradních jeho po zemřití Martina Bohunského 
pozůstalá vdova nemohouce nadepsaného gruntu zvelebovati, aby 
pak k větší ruině nepřišel, takový grunt jest pustila v tej 
summě, jak jej její neb[ožtík] přijal, Francovi Jure za 60 zl 
mor[avských], za který tej vdově položil 3 zlr, však nemajíc 
tenž Bohunský na něm nic zaplaceného, ta summa k obci platiti 
se má ročně po 3 zl mor[avských].  
   Za zvelebení gruntu i jinších povinností rukojmě Mikuláš 
Kutějka a Bartek Gavlík S.R.S.N. dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1692 dne 14. Augusti za purgkmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Franc Jure 
dosedajíce na grunt po neboštíku otci svém předpsaný grunt 
Vavřínovi Širokému pouští, který se jemu v tej summě, jak 
Franc Jure připsaný měl, připisuje za 60 zl mor[avských], 
             f 111a 
za který Vavřín Široký Francovi Jure 8 zlr položil, však 
nemajíc žádný na něm nic zaplaceného, ta summa k obci platiti 
se má ročně po 2 zl mor[avských]. 
   Za zvelebení gruntu a povinnosti rukojemníci Jan Havlíček, 
Martin Machálek S.R.S.N. dne a letha ut supra. 
 
   Letha 1699 dne 29. Decembris za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Vavřín Široký položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního 
Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který jsouce toho douležitá 
potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu 
psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem. 
 
   Letha 1711 dne 19. April za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času majíce Vavřín Široký grunt 
ut supra a na takovém pro nedostatek zdraví svého délejíc 
zůstávati nemohouce, takový prodal jest Tomášovi Najmonovi za 
summu hotovú 19 zlr, které toliko za vystavení se jemu 
počítají a za to, co Vavřín Široký, totiž 1 ½ zlm, zaplaceného 
měl. Pročež se jemu týž grunt 
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             f 111b 
odevzdává v tej summě, co on ještě dopláceti měl. Připisuje se 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Mikuláš Horný a p[an] Pfilip Černý. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
   Pamět. Při tomto gruntě pamět se činí, že jestli ten rešt 
contribuční za rok 1703 k placení přišel, aby to Vavřín Široký 
zaplatil. K tomu aby on Tomáš Najmon jemu do roku tam místo 
spříval, načež on svolil a potom dle libosti a snášení dobrého 
i délejíc slibuje. 
 
   Letha Páně 1716 dne 6. Novemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderle a spoluradních jeho zemrouce držitel gruntu ut 
s[upra] Tomáš Neumon i manželka jeho, takový gr[unt] tak 
pozůstalý prodal Pavel Horný švagr jeho mající v tom nápadnost 
a plnomocnost Jozefovi Moravcovi za summu prodajnú 60 zlm, 
             f 112a 
kdežto hned místo závdanku složil 18 zlr 45 kr, to co on Tomáš 
za vystavení byl dal, a jemu za zaplacené toliko se vypisuje, 
co tenž Tomáš od France Jury skoupil, totiž 1 zlm 15 gr, 
ostatní summu platiti má ročně k obci městské stráž[nické] po 
2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení povinnosti a zvelebení gr[untu] p[an] 
Pavel Hořák a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. dne a leta ut 
s[upra]. 
   NB. Contrubuti za 1715 a 1716 Jozef Moravec na sebe přijal 
k placení, však na defalcati těch 18 zlr 45 kr za tenž gr[unt] 
domluvených. Ostatní resta, který se koliv mohly na tom gruntě 
najíti, až do 1717 roku exclusive Pavel Horný contentirovat 
bude povinen. 
             f 113a 
Přípis domu Tomáše Solaříka 
 
   Leta Páně 1752 dne 25. Maii za purgkmistra pana Hendricha 
Bartelsmana majíce Rosára provdaná Hubková po svým předešlým 
manželovi Martinovi Myškovi zděděný dům ut supra, jest takový 
Tomášovi Solaříkovi za summu hotových peněz osemdesáte 
rýnsk[ých] odprodala s tím vším na něm majícím právem. Pročeš 
se takový grunt kupujícímu Tomášovi Solaříkovi i ze summú 
verunkovú 58 zlm 15 gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný 
zde připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu téhož gruntu a placení jak císařsk[ých], 
tak městských povinností p[an] Frantz Látal a p[an] Martin 
Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Tomáše Solaříka 
 
   Leta Páně 1762 dne 30. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času majíce Tomáš Solařík 
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dům ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej 
vůli synovi svému Tomášovi Solaříkovi na následující spůsob 
odstúpil, aby on syn Tomáš Solařík předně ty p[anu] 
Johannesovi Bartelsmanovi podlužný 60 zlr 
             f 113b 
zaplatiti povinnen byl, interesse ale z těch 60 zlr otec dokud 
živ bude zaplatí. Za druhý syn Tomáš Solařík bratrovi svému 
Karlovi Solaříkovi v termínu do 14 dní 73 zlr 30 kr zaplatiti 
má. Po třetí vymiňuje sobě otec v tom domě svobodné bydlení až 
do smrti, otec ale přitom se zavazuje, že on z toho domu 
vypadající plátky a náležité povinnosti do smrti polovic 
zaplatiti chce. A poněvadž syn Tomáš Solařík to všecko učiniti 
se zvolil, pročež se nadjmenovaný dům jemu Tomášovi Solaříkovi 
i s těma na tom gruntě vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 58 zl 
mor[avských] 15 gr alb za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvitz a 
p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
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                 f 121a 
11 Gr[unt] Vaška Řehákova 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 189 nadepsaný Vašek Řeháků drží grunth svůj 
od Jana Řeháka otčíma svého za summu 60 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]92 vyplnil 23 R a letha [15]93, též [15]94 zadržel 8 R. A 
tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po 
roku po 4 R dopláceti zuostává 29 R. Ta všecka summa náleží 
Janovi Řehákovi otčímovi jeho. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž gruntu náležitých Jan Emrichů. 
   Letha [15]94 položil Vašek Řehák za grunth svůj Janovi 
Řehákovi peněz zadržalejch dvojích po 4 R – 8 R. 
   Letha [15]95 položil Vašek Řehák za grunth peněz 
purgkrechtních Janovi Řehákovi 4 R. 
   Letha [15]96 položil Vašek Řehák za grunth Janovi Řehákovi 
peněz purgkrecht[ních] 4 R. 
   Letha 1597 položil Václav Řehák peněz purgkrechtních Janovi 
Řehákovi 4 R. 
             f 121b                
   Leta 1598 jakož Václav Řehák zuostával Janovi Řehákovi 
otčímovi svýmu za grunt dopláceti 17 R, za ty peníze odkázal 
jest týž Vašek Řehák otčímovi svýmu na vinohradě Matouše 
Stehlíka Zbavsa hoře summy 23 R, kteréž sobě týž Jan Řehák 
z toho vinohradu bráti bude. A tak Václav Řehák grunt svůj 
zouplna a docela zaplatcený má. Stalo se u přítomnosti Tobiáše 
Bílského a Daniele Dluhošového, zeťů Jana Řeháka ut s[upr]a. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Václav 
Řeháků prodal grunt ut s[upr]a Janovi Řehákovi otčímovi svému 
za summu hotových 60 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] Daniel Dluhošův, Václav Řeháků R.S.A N.S. A tak 
jej docela zaplatil. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Dorota, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Václavovi Řehákovým, prodala 
podsedek požár ut s[upr]a Bartošovi Jana Bartošových za summu 
70 R. Závdanku jí dal 2 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 4 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Peců, Jan Dluhošů a Ondra Roháč S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za grunt na nápadníky neb[ožky] Doroty 
Řeháčky 2 R. 
             f 122a 
   Jakož jest Dorotě Řeháčce z tohoto gruntu vyzdvihnouti se 
náleželo mimo vzetí závdanku ještě 68 R, taková summa po smrti 
její na Kateřinu tetu její, dceru neb[ožtíka] Jíry Bobále, 
nápadem přišla, kterouž sobě po letech vyzdvihovati z tohoto 
gruntu má. 
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   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a dáno Janovi Kušánkovi 
z Petrova, muži Kateřiny ut s[upr]a, na nápad svrchu psaný 
hotových 2 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošového za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova, 
muži Kateřiny ut s[upr]a 4 R.   
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova, 
muži Kateřiny ut sup[ra] 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bartoš 
Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi z Petrova 4 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi do Petrova  
4 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za grunt Janovi Kušánkovi do Petrova 
4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Janovi Kušánkovi do Petrova 
4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Janovi Kušánkovi do Petrova 
4 R.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Bartoš 
Jana Bartošových položil za grunt 4 R Janovi Bartoše Janových 
po Kušánkovi. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Bartoš 
Jana Bartošových položil za grunt 4 R Janovi Bartoše Janových 
po Kušánkovi. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož 
jest náleželo Kateřině Kušánkové k dobírání 32 R, manžel 
Kateřiny, totiž Jan Bartošových prodal takové peníze otci 
svému Bartošovi Janových za 10 R. A tak Bartoš Janových má ten 
grunt docela zaplacenej. 
             f 122b 
   Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Bartoš Jana 
Bartošových prodal grunt svůj nadepsaný zouplna zaplacený i 
s jiným k němu příslušenstvím Petrovi Šachovi za summu 170 R. 
Závdanku jemu ihned tehdáž dal peněz hotových 41 R, ostatek 
summy platiti má témuž Bartošovi Janových každoročně při 
Vánocích po 8 R až do vyplnění té summy. Odevzdán jest týž 
grunt Petrovi Šáchovi napřed psanému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení téhož gruntu, též i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci přináležející Izaiáš Žouželů, Thomáš 
Pěkník, Vácslav Němčický a Vácslav Častkovský S.R.S.A N. 
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   Letha Páně 1628 za purkmistra Šimona Tesařového Urban Tesař 
prodal grunth ut supra, kterýž byl koupil od Petra Šacha, mimo 
poražení, což na něm na summě Jan Kostický a Jan Bartošů 
upustili, totiž 39 R, a Petr Šach což závdanku položil 41 R, 
Jírovi Filkovému za summu 90 R. Závdanku Jíra Filků Urbanovi 
dal 1 R, platiti jej má každoročně při Vánocích po 5 R. 
Odevzdán jemu ta volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, tolikéž povinnosti 
všelijaký JMP i obecní Urban Tesař a Václav Oulehla S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Filků 
položil za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan Bartošů. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jíra Filků 
položil za grunt Janovi Bartošovému 5 R. 
   Na tom gruntě náleží podle poručenství neb[ožtíka] Jana 
Kostického peněz področních 25 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Filků položil 
za gr[unt] peněz ročních 3 R. Z nich přijal Jan Bartošů 2 R a 
1 R Mathyáš Španiel. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Filků 
položil za gr[unt] nápadníkům ut s[upr]a 2 R. Ty přijal 
Mathouš Španiel. 
             f 123a 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového jakož jest 
Jan Bartošů na tom gruntě k dobírání měl peněz področních  
56 R, takové peníze týž Jan budouc Mojžíšovi Čechovi Židu 
strážnicskému dlužen peněz 38 R 12 gr, v tej summě jest odvedl 
a zouplna vykázal. A tak Jan Bartošů na témž gruntě nic víceji 
nemá. A Mojžíš bude míti právo k vyzdvihování týchž peněz 
področně podle napřed učiněného zápisu. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Filků položil za 
gr[unt] Mojžíšovi Čechovi 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Filků 
položil za gr[unt] ut s[upr]a 3 R. Z těch přijal Mojžíš Čech 
Žid podle odvodu Jana Bartošového 2 R a Matouš Španiel 1 R. 
   Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Filků 
položil za grunt ut s[pr]a 4 R. Ty přijal Mojžíš Čech Žid 
podle odvodu Jana Bartošového. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upra Jíra Filků položil za 
gr[unt] ut s[upr]a, kteréž Matouš Špaňhel přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jíra Filků položil 
za gr[unt], kteréž Matouš Špaňhel přijal 1 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Filků položil 
za gr[unt], kteréž přijala vdova po n[ebožtíku] Možíšovi 
Židovi Čechovi 2 R. 
   Letha téhož ut s[upr]a položil Jíra Filků 2 R. Ty přijala 
Manda Špaňhelka. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka [Jíra Filků] 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
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   Náleží Mandě Špaňhelce, však souce ona k obci městské na 
starý rešt dlužná, tehdy ten 1 R na zaplacení téhož dluhu 
obrácen jest. 
             f 123b 
   Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho z jistého poručení 
urozeného a s[lovutného] r[ytíře] pana V. Hotzera z Arachu, 
ten čas ouředníka panství strážnicského, prodán jest ten požár 
po neb[ožtíku] Jurovi Filkovi všechen ruinirovaný a spuštěný 
za summu 90 zlm bez závdanku. A poněvadž podle jiných také 
vyhořel, spouští se jemu z té summy a vypisuje 45 zlm a tak na 
něm komu náležeti bude, dopláceti povinen jest 45 zlm. 
O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. Placení roční při 
posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a jiné povinnosti 
panské i obecní Matys Příborský a Jan Štěpánů S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Široký 
majíce v držení předepsaný grunt, však pro nemožnost svou a 
starost, i taky již jsouc věkem zešlý, nemoha délej na něm 
zůstávati a povinnosti zbývati, ten grunt zeťovi svému Jurovi 
Vytřasilovi pouští, který se jemu připisuje v summě 90 zl 
mor[avských], placením ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojemníci za zbývání povinností všelikých a zvelebování 
gruntu p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Samuel Nejezchleba  
S.R.S.a N. 
             f 124a 
   Tato pamět při tom zápisi se činí, majíce sobě ten grunt 
Jan Široký připsaný, však písařem jméno jeho nejsouc v zápisi 
položeno, že pak měl po vyhoření na něm sraženého 45 zlm, 
takovou srášku zeťovi svému Jurovi Vytřasilovi taky pouští, 
která se jemu za zaplacené vypisuje, ostatek pak k obci 
platiti povinen bude, jestli nápadníci žádní nebudou. 
 
   Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času Jiřík Vytřasil majíce 
z gruntu ut supra obci městské strážnickej ještě 45 zlm 
zpláceti, že takový spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú 
rebelii vyšel, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž  
15 zlm, na to hnedt ten den pokládá při držaných posudcích  
1 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje 16 zlm, ostatní 
bude povinen platiti jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních 
 
 
 



 

 

      65 
             f 124b 
toho času při držaných posudcích pokládá Jiřík Vytřasil peněz 
verunkových 1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem. 
 
Přípis domu Jury Píže 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Vytřasil grunt 
ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej 
vůle, nemohouce takový grunt pro starost délejíc opatrovat, 
zeťovi svému Jurovi Píže odstúpil, vymiňuje ale sobě v tom 
domě i z manželkú svou svobodné bydlení až do jejich smrti. 
Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi Pížovi na jeho vlastní, 
volný a dědičný, spolu z těma verunkovýma penězi ročně při 
posudcích po 1 zlm připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti tak 
císař[sko] král[ovské], panský i obecní p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti 
obojí[ch] stran dne a roku ut supra. 
             f 125a 
Přípis Martina Sochora 
 
   Leta Páně [1]771 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času majíce sobě Jura Píža dům 
v Německej ulici vedle Tomáše Solaříka a Martina Večeře ležící 
sobě právně připsaný, takový dům prohandloval Martinovi 
Sochorovi za jeho dům v Bednářské ulici sub Nro 212 vedle Jana 
Šebesty ležící a přidal Martin Sochor jemu Pížovi 25 zlr. 
Pročeš se jemu Martinovi Sochorovi tento grundt vyhandlovaný 
spolu i s tyma obci městské podlužnýma verunkovýma penězi 
p[e]r 29 zlr při posudcích ročně po 1 zlm za jeho vlastní a 
volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Frantz 
Králík a p[an] Carl Habermann. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 133a 
12 Gr[unt] Tobiáše Jurkova 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 99 nadepsaný Tobiáš Jurků drží grunth svůj od 
Jakuba Kulicha vyfrejmarčený v summě 57 R. 
   Na kterejž jest peněz purkrechtních téhož letha [15]94 
vyplnil 4 R. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po 
roku po 4 R dopláceti zuostává 63 R. 
   Ta summa náleží panu Šebestianovi Rousovi z Lipna. 
   Letha 1595 položil Tobiáš Jurkových za grunth peněz 
purgkrechtních panu Šebestianovi Rousovi 4 R. 
   Letha 1596 položil Tobiáš Jurkových za grunth panu 
Šebestianovi Rousovi 4 R. 
   Letha [15]97 položil Tobiáš Jurků za grunth peněz 
purgkrechtních p[anu] Šebestianovi 4 R. 
   Leta 1598 položil Tobiáš Jurků peněz purgkrechtních za 
grunt svůj p[anu] Šebestianovi Rousovi 4 R. Acth[um] za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa.             
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiáš 
Jurků za grunt p[anu] Šebestianovi Rousovi, jakž na ceduli 
jeho vlastní rukou psanou přinesl 4 R.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Tobiáš za grunth panu Šebestianovi Rousovi 4 R. 
             f 133b 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Tobiáš 
Jurků za grunt panu Šebestianovi Rousovi 4 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš 
Jurků za grunt panu Šebestianovi Rousovi 2 R a přes rok 
položiti má 6 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Thobiáš Jurků za g[runt] panu Šebestianovi Rousovi 6 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Tobiáš Jurků za g[runt] paní Šebestiance Rousové 4 R. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Nikodým 
Sýkora, nápadník po neb[ožce] Elišce Červenkové i na místě 
jiných prodal požár ut s[upr]a, pozůstalý po neb[ožtíku] 
Thobiášovi Jurkovým, Ondrovi Roháčovi za summu 60 R. Závdanku 
dal 4 R, přijal je Nikodým Sýkora, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Jana Bartošových, Jan Kostický 
S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Paní Šebestiance předních peněz 11 R. 
   Nápadníkům po neb[ožce] Elišce Červenkové 45 R.   
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Roháč na nápadníky neb[ožky] paní Šebestianky 2 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Roháč na nápadníky nebo[žky] paní Šebestianky 4 R. 
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   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Ondra Roháč 
prodal podsedek ut sup[ra] Jírovi Častkovskýmu za summu 67 R. 
Závdanku jemu dal 17 R a jakož Ondra Roháč na tom podsedku 
zaplaceno měl, to v závdanku vyzdvihl, ostatek platiti má od 
letha 1610 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Dluhošů, Bartoš Janových, Václav Častkovský 
S.R.S.a N. Stalo se v sobothu před s[vatým] Řehořem letha ut 
sup[ra]. 
             f 134a 
   Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Častkovský 
za grunth ut sup[ra] 4 R.   
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Častkovský za grunt 4 R. Z toho dáno nápadníkům n[ebožky] paní 
Šebestianky ostatní 1 R a nápadníkům po ne[božce] Elišce 
Červenkové do Brodu 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Častkovský za g[runt] 4 R. Ty přijali nápadníci do Brodu 
Uherského. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Častkovský za g[runt] 4 R. Ty přijali nápadníci do Brodu 
Uherského. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra 
Častkovský za g[runt] nápadníkům do Brodu 4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Častkovský za g[runt] nápadníkům do Brodu Uherského 4 R. Ty 
přijala Alžběta Tělpalka, dcera neb[ožtíka] Sýkory. 
 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra 
Častkovský prodal grunt svůj za summu 95 R Janovi Bartoše 
Janových. Závdanku 29 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Bartoš Janových otec jeho, Václav Nivnický a Václav 
Častkovský SRSN. 
   Téhož letha Jan Bartoše Janových položil za grunt 4 R. Ty 
sou vydány Alžbětě Tělpalce do Brodu Uhe[rského].  
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Bartoše Janových položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty sou 
vydány do Brodu Uherského Bětě Tělpalce. 
 
   Leta 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Bartoše 
Janových prodal grunt svůj se vším příslušenstvím, jakž jej 
sám měl, Lukášovi Prokšovému za summu 95 R. Závdanku dal jemu 
29 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmí za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Tomáš Kovalovský a Jan Martiš S.R.S.N. 
   Jan Bartoše Janových maje na tom gruntě zaplaceného 8 R, ty 
jest pustil Lukášovi z své dobré vůle. 
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   Leta Páně 1618 za téhož purgkmistra Bartoloměje Šlechty 
Lukáš Prokšů položil za grunt peněz ročních 4 R. Vydány jsou 
nápadníkům n[ebožtíka] Sýkory do Brodu Uhe[rského]. 
 
   Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty při posudku 
za týž 1619 rok držaném Jíra Častkovský, což jest na tom 
napřed psaném gruntě peněz vyplacených i s vydělanými mimo 
vzetí závdanku měl, totiž všeho 40 R, ty všecky peníze jest 
s povolením Lukáše Prokšového, držitele téhož gruntu, kterýž 
od toho pro nemožnost pustil, k obci města Strážnice prodal. 
Za kterýž dáno jest jemu za každý R po 6 gr, peněz hotových  
8 R. Ty peníze k obci městské jíti mají po 4 R, když se 
předních peněz 14 R nápadníkům neb[ožtíka] Sýkory do Brdou 
vyplatí. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Lukáš Prokšů 
položil za grunt svůj peněz ročních na nápadníky nebo[žtíka] 
Sýkory 2 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Lukáš Prokšů 
položil za grunth na nápadníky neb[ožtíka] Sýkory 2 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Lukáš Prokšů 
položil za grunt na nápad[níky] neb[ožtíka] Sýkory 3 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Lukáš Prokšů 
položil za g[runt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Sýkory 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Lukáš Prokšů 
položil za gr[unt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Sýkory 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Lukáš Prokšů 
položil za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Sýkory 2 R. 
 
   Letha 1635 dne 26. Junii za purgkmistra Jiříka Prašťka 
Lukáš Prokšů majíc grunt ut s[upr]a ukoupený, takový pustil 
jest frejmarkem se vším k němu přináležejícím příslušenstvím i 
placením ročním za summu nahoře podotknutou Martinovi 
Rachovskému, tolikéž což Lukáš Prokšů na gr[untě] ut s[upr]a 
področně vyplatil, i to Martinovi Rachovskému pustil. Naprotiv 
tomu Martin Rachovský Lukášovi Prokšovému zase grunt svůj 
Mocholovský v takových vejminkách nahoře oznámených postoupil 
             f 135a 
podle smlouvy dobrovolné mezi stranami stalé. Odevzdán ten 
gr[unt] Martinovi Rachovskému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Jidášek a Lukáš Prokšů 
S.R.S.N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Martin Rachovský položil 
za gr[unt] peněz ročních obci městské 2 R. 
 
   Letha Páně 1643 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
prodali páni ten grunt ut s[upr]a, aby již do konce k spuštění 
nepřišel, ze vším k němu přináležejícím příslušenstvím 
Jakubovi Čepelovi za summu 52 R. Závdanku dal ihned při 
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odevzdávce 3 R a při Velikej noci nejprve příští má 3 R 
položiti, kterýž peníze na zplacení dluhu do důchodů JHM 
obráceny sou, placení každoročně při posudcích po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Jan Hák a Sigkmund Kulhánek SRSaN. Act[um] letha 
a za purgkmistra ut s[upr]a. 
   Na tomž gruntě náleží za dluh do důchodů JHM na předních 
penězích 13 R 25 gr 5 den. 
   Item k obci městské 38 R 4 gr 2 den. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali ten grunth ut 
supra Jakubovi Baluškovi za summu 52 R bez závdanku, platiti 
jej má počna letha 1653 při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
             f 135b 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jíra Toleček a Adam Bohunský S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za p[ana] purg[mistra] 
Mikuláše Šaška zůstávajíce ten gr[unt] ut supra od mnoha leth 
pustý a toliko holé místo, takový aby obec města Stráž[nice] o 
užitky jak J[eho] Mi[l]osti H[raběcí], tak panské a obecní se 
neztenčovaly, nýbrž radějíc rozmnožovaly, puštěn jest Janovi 
Polešákovi za summu 50 zlm bez závdanku, placením ročně obci 
m[ěstské] stráž[nické], jestliž nápad[níci] nebudú, po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za stavení a zbejvání povinností Michal Kajda a 
Martin Škopec S.R.S.V.N. Stalo se letha a dne ut supra. 
 
   Letha Páně 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Bíteského a spoluradních jeho Jan Polešák pustil svůj gr[unt] 
ut s[upra] Jiříkovi Přerov[skému] frejmarkem za gr[unt] svůj 
se vším tím příslušenstvím, co sám měl, který se mu připisuje 
v tejž summě ut s[upra] 50 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný, placením ročně po 1 zlm. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jiřík 
Jakubovský a Šebestijan (nečitelné) SSN. 
   Na tom gr[untě] patří předních peněz do důchodů panských  
13 zlm 25 gr 5 den. 
             f 136a 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jiřík Přerovský pokládá při 
držaných posudcích peněz ročních 15 gr alb, za kteréž jsouc 
toho důležitá potřeba vypisuje se mu 1 zlm. Stalo se d[ne] a 
letha ut sup[ra]. Ty přijal pan purgmistr za příjem. 
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   Letha a dne ut supra jsouc ten grunt spolu z jinými 
[vypálen] skrz tu uherskú rebelii stalou, Jiřík Přerovský  
J[ejich] Op[atrnosti] o to šetrně žádal, aby jemu podobně 
[jako] jiným za vystavení srážku učinili, pročež uznajíce to 
J[ejich] Opatr[nosti] páni za spravedlivé, jemu třetí díl 
upustili, totiž z 49 zlm – 16 zl 10 gr, a ostatních 32 zlm  
20 gr alb bude povinen platiti obci městskej jak nahoře. Stalo 
se dne a letha ut sup[ra]. 
   NB. Poněvadž důchod milostivej vrchnosti zúplna bez reštu 
jest, neb obec rest zaplatiti musela, tehdy důchod 
vrchnostenský nic tudy praetendirovati nemá, tak i obec 
strážnická. Notatum d[ne] 12. Feb[ruarii] 1712. 
             f 136b 
   NB. Václav Netolička nevzal žádnej zápis. 
 
   Letha Páně 1741 dne 9. Decembris za purgkmistra toho času 
pana Karla Henricha Dedela a spolu jiných toho času pánův 
radních Franc Přerovský skrze psaní od 21. Novembris 1741 jest 
známost uvedl ouřadu purgkmistrovskýmu, že jest svůj dům 
ležící v gruntech ut supra Augustinovi Večeřovi za sto 
rýnských jest odprodal. Pročež Augustinovi Večeřovi takovej 
jemu za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Oučet na 
takové peníze co nejdřívej se učiní a pod zápis se posadí. 
   Za rukojmě všech jak královských, vrchnostenskejch a 
obecní[ch] dožádal sobě pana Václava Košvice a pana Johanesa 
Weinera dožádal. Stalo [se] die et anno ut supra. Verunkové 
peníze k placení ročnímu po 1 zlm do důchodu obecního platiti 
se má. 
 
Přípis Martina Večeře 
 
   Leta Páně 1765 dne 25. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila vdova po 
n[ebožtíku] Augustinovi Večeřovi ze svým synem Martinem před 
počestnou radu a oznámila, že poněvadž tento dům in 
testamentum Martinovi Večeřovi odporučený jest, aby jemu taky 
právně připsaný a odevzdaný byl. Pročež s touto výminkú tento 
grunt 
             f 137a 
se jemu připisuje a odevzdává, a sice na tento spůsob, aby on 
Rozáře 15 zlr vyplatil, pdobně Dorotě 15 zlr, Apoleně 15 zlr, 
Anči taky 15 zlr složil, jakož též bratrovi svému Jiříkovi  
15 zlr zaplatil, item Augustinovi bratrovi 15 zlr zaplatit 
povinen bude. K tomu taky svoju matku aš do její smrti v tomž 
domě zachovávati má. Pročež se jemu tento dům za jeho vlastní 
a volný i dědičný, s tím na něm od starodávna majícím právem a 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 32 zlm 20 gr ročně 
při posudcích obci městskej po 1 zlm platiti povinen bude, 
připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařských], vrchnos[tenských] i městských pan Jozef 
Stanislav a p[an] Karl Večeřa. Stalo se u přítomnosti obojích 
stran  dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 150 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.  
   De sessione 4te Junii [1]805. Prat. 
   Laut in Buche quitantiarum im verleibten Quittung sind dazu 
150 Fr bezahlt, folglich hier geloschet werden.  
   De sess[ione] 23te Maii [1]807. 
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             f 145a 
13 Gr[unt] Matyáše Prahanusa 
 
   Ten grunth podle kšaftu n[ebožtíka] na Jana Pecivála letha 
1585 učiněného jest Kateřině dceři jeho, manželce  Matyáše 
Prahanusa s puol čtvrtí roli, s koňmi a jinejm příslušenstvím, 
tak jakž týž kšaft v sobě šířeji obsahuje, též s jednou čtvrtí 
vinohradu v Dolní hoře a jedna louka na Veliké v díle jejím 
poručeny. 
   Však táž Kateřina aby z toho statku toto vydati povinna 
byla: 
   Item na kostel strážnicský 10 R. 
   Item na zbor 5 R. 
   Item na špirál bratrský 5 R. 
   Item na městský špitál 5 R. 
   Co se pak Marty, sestry též Kateřiny, dotejče, ta podle 
téhož n[ebožtíka] Jana poručenství to na díl svůj přijala: 
   Item vinohrad v Dolní hoře v 95 R. 
   Item též jednu čtvrt roli Vančurovskú na díl svůj s jednou 
štěpnicí Hrdovskou vzala, týž druhej vinohrad v Dolní hoře 
slove Žebrák z boudou, kádí a presem, však té boudy, kádi i 
presu s Kačí společně užívati mají. 
   A nadto vejše povinna jest Kateřina s Martou sestrou svou 
podle poručenství otce svého Janovi Frydlovi 50 R společně po 
10 R, každá po 5 R vypláceti, když se jim dluhové doplatí. 
   A když to, jakž vejš doloženo, obě spraví, budou míti 
statek svůj žádnému nezávadný. 
             f 145b 
   Letha [15]94 při posudku činěném položil Matyáš Prahenus na 
místě Kateřiny manželky své na kostel kostelníkům 10 R. 
   Téhož letha položil na zbor podle poručenst[ví] 5 R. 
   Více položil na špitál bratrský 5 R. 
   Též na špitál městský položil 5 R. 
   Letha [15]95 Matyáš Prahenus položil sirotkům Frydlovým  
5 R. 
   Téhož letha přijato od Marty Prašťkové si[rotkům] Frydlovým 
3 R. 
   Letha [15]96 přijato od Matyáše Prahenusa na sirotky 
Frydlový 5 R. 
   Též přijato od Jíry Prašťka na místě Marty podle 
poručenství 5 R. 
   Letha [15]97 položil Matyáš Prahenus sirotkům Frydlovým  
5 R. 
   Letha 1598 položil Matyáš Prahenus si[rotkům] Frydlovým  
5 R. 
   A Jíra Prašček na místě Marty manželky své též úpoložil  
5 R. 
   Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.               
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   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matyáš 
Prahenus s[irotkům] n[ebožtíka] Frydlovým 5 R. 
   Též za téhož purgkmistra položil Jíra Praštěk s[irotkům] 
Frydlovým 5 R. 
             f 146a 
   Leta 1597 Matyáš Prahenus prodal podsedek svůj v Němecskej 
ulici urozenému panu Janovi Okrutský[mu] z Okrut za summu  
240 R. Závdanku při odevzdávce pan Okrutský položil Matyášovi 
Prahenusovi 40 R a ostatek platiti má od leta 1598 při 
Vánocích pořadně po 15 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení i povinnosti všelijaké Jan Vlasák, 
Václav Reymundt, Tomáš Graus, Vavřinec Kladrubský z Lipova, 
Eliáš Rybář, Pavel Valentů S.R.S.a N.R. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil pan Jan 
Okrutský dvojích peněz za rok [15]98 a [15]99 30 R. 
 
   Téhož leta a za purgkmistra ut s[upr]a v pátek den 
s[vatéh]o Šťastného urozený pan Jan Okrutský z Okruta oddává 
tímto zápisem grunt svůj z rolí, kterouž jest od n[ebožtíka] 
Martina Ďuličkového za hotových 120 R koupil a ji zouplna 
docela zaplatil, i jiným všelijakým příslušenstvím sám od sebe 
i ode všech erbův svých urozené paní Žofii Hoštické z Hoštic, 
paní manželce své milé, i všechněm dítkám, kteréž by jim Pán 
Bůh společně dáti ráčil. Jestliže by pak p[ana] Jana 
Okrutského Pán Bůh prostředkem smrti z tohoto světa povolati 
ráčil prve nežli p[aní] Žofii manželku jeho, aby svrchu psaný 
grunt s tím se vším, jak nahoře doloženo, jí a dítkám jejím,  
od p[ana] Jana Okrutského splozeným, v tom žádnej z bratří 
vlastních jinejch krevních a erbovních přátel téhož p[ana] 
Jana Okrutského, ani žádný jiný člověk nižádným právem ani 
jakým vymyšleným obyčejem překážky činěno nebylo, ale ona 
často psaná p[aní] Žofije z dítkami svými, se p[anem] Janem 
Okrutským manželem svým splozenými, volně a svobodně užívala, 
nic jináče jako on sám často psaný p[an] Jan Okrutský manžel 
její podle své nejlepší vůle a libosti jako svého vlastního a 
dědičného. 
   Acth[um] ut s[upr]a. 
             f 146b        
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho pan Jan 
Okrutský položil Matyášovi Prahenusovi za grunt ročních peněz 
15 R. 
   Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínskýho položil 
pan Jan Okrutský za grunt Matyášovi Prahenusovi dvojích peněz 
30 R. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty urozená paní 
Žofie Hoštická z Hoštic prodala požár ut s[upr]a, kterýž jí po 
neb[ožtíku] p[anu] Janovi Okrutským manželu jejím připadl, 
Ondrovi Frydeckýmu za summu 240 R bez závdanku, platiti má od 
letha 1608 po 12 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě Bartoš Janových, Thomáš Pěkník, Thomáš Hlučínský, 
Václav Častkovský S.R.S.A N. 
   Jakož jest paní Žofiji svrchu psané podle vyhledání 
náleželo, což neb[ožtík] p[an] manžel její za ten grunt ut 
s[upr]a zaplatil summy 115 R, takový peníze prodala 
nadepsanému Ondrovi za hotových 22 R 22 ½ gr. A tak ona tu nic 
více nemá. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Frydecký za grunt Mathyášovi Prahenusovi 10 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Frydecký za grunt Mathyášovi Prahenusovi 12 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Frydecký za grunt Matyášovi Prahenusovi 12 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra 
Frydecký za grunth týmuž Matyášovi Pragenusovi 14 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra 
Frydecký za grunt Matyášovi Prahenusovi 15 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra 
Frydecký Matyášovi Pragenusovi 15 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Frydecký Matyášovi Pragenusovi za grunt 15 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra 
Frydecký položil za grunt Matyášovi Prahenusovi 15 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberské[ho] Ondra 
Frydecký položil Matyášovi Pragenusovi za grunt 12 R. Zůstává 
ještě za ten grunt doplatiti 5 R. 
             f 147a 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra 
Frydecký položil za grunt ostatních peněz 5 R. 
   A tak Ondra Frydecký má ten grunt zaplacený. 
 
   Letha Páně 1631 Ondra Frydecský ušel pryč a ten gr[unt] 
s povolením p[áně] ouředníkovým prodán jest Janovi Hákovi za 
summu 200 R. Závdanku odvedl do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 
10 R, platiti jej má ročně po 8 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Masařů, Lorenc Jonů, Jan Pohanka a Jan Peška 
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Hák položil za 
grunth k obci městské na dluh od něho k obci povinný 4 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   K obci městské, což Janovi contributii J.M.H. z peněz 
obecních založeno jest mimo vyzdvižení ještě 7 R 29 gr  
5 ½ den. 
   A do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 178 R 8 gr 1 ½ den. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového jakož jest na 
gr[untě] tomto peněz 178 R 8 gr 1 ½ den do důchodův Jeho 
[Mil]osti Páně náleželo, z takové summy J.M. vysoce urozený 
p[an] p[an] František z Magni, hrabě na Strážnici, Janovi 
Slováčkovému poručiti ráčil připsati k vyzdvihování področně 
153 R, a to za tou příčinou vzetí domu jeho v rynku (v počtu 
15) a ku klášteru obrácení, na němž týž Jan tu summu, totiž 
těch 153 R, zaplacených měl. A tak na témž gr[untě] do 
důchodův Jeho [Mil]osti Páně přináležti bude na posledních 
penězích toliko 25 R 1 ½ den. 
             f 147b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil 
obci městské za gr[unt] svůj 4 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil 
posledních peněz za gr[unt] obci městské 3 R 29 gr 5 ½ den. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Hák položil za 
gr[unt] svůj 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu H.M.P. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za 
gr[unt] svůj 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu J.M.P. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za 
gr[unt] svůj ročních 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu 
JHM. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Hák položil za 
gr[unt] svůj peněz ročních 6 R. Ty přijal Jan Slováček podle 
odvodu JHM. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Jan Hák položil 
za grunt svůj ut s[upra] 4 zlm. Ty ačkoliv náležejí Janovi 
Slováčkovi, však obráceny jsou na zaplacení peněz vypůjčených 
do počtu purgmistrovského Pavla Nešporka. Ty přijal purgkmistr 
přítomného roku Lorenc Peypolt. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Hák položil 
za grunth 2 zlm. Tyto peníze přijal Jan Slováček. 
             f 148a 
   Letha Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest tento grunt 
požár, tak jak nahoře stojí, za summu 200 R bez závdanku 
Janovi Glogovskému a poněvadž také vyhořel, jemu jako jinším 
požárníkům se polovici upouští, a tak bude povinen ještě 100 R 
každoročně po 3 R až do vyplnění. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za stavení, placení a povinnosti Jan Horák a Jan 
mladší Stanislavů z Bartutovice S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1674 dne 2. Aprilis za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho na milostivé poručení J.V.U.Mti 
poněvadž týž Glogovský do Petrova na grunt jest dosednul a tak 
aby týž grunt pustý nezůstal, pouští se Eliášovi Mlýnkovi za 
summu 200 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní p[an] Fridrich Brodský a p[an] Jan Ratibořský  
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho Martin Mlejnek majíce nápad po 
neboštíkovi Janovi Slováčkovi na gruntě ut supra, kteréhožto 
gruntu v roku 1674 bratru svému Eliášovi jest postoupil, po 
smrti neboštíka Alžběta pozůstalá vdova nemohouce povinnosti 
císařské i panské zapravovati, takovej grunt jest upustila, 
takže Martin Mlejnek takového gruntu zase zaujal a postúpíce 
jej zeti svému Jiříkovi Hanákovi v summě 200 zlm, z toho 
nápadu postupuje Martin Mlejnek zeti svému 50 zlm, placením 
ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní p[an] 
Mikoláš Pašek a Jan Nejmon SRSVaN. 
             f 148b 
   Letha Páně 1685 dne 10. Martii za purkmistra pana Martina 
Frantzkha a spoluradních jeho tak jakož Martin Mlejnek majíce 
nápad na domě ut supra po neb[ožtíku] Janovi Slováčkovi, když 
neboštík Eliáš Mlejnek, bratr jeho zemřelý, kterémuž taky týž 
grunt puščen byl, pozůstalá vdova nemohouc gruntu zvelebovati 
a povinností všelijakých  zapravovati, upustila jej 
z dovolením a vůlí J[eho] Op[atrnosti] p[ana] purkmistra a 
celého magistrátu Jiříkovi Hanákovi, zeťovi M[artina] Mlejnka, 
1683 spolu z Martinem Mlejnkem, otcem manželky jeho, v summě 
200 zl mor[avských]. Nadjmenovaný pak Jiřík nemohouc se od 
pánův svých vyjednati, nýbrž manželka jeho z poddanosti zdejší 
budouc propuštěna, takový grunt aby se nespustoval, J[ejich] 
Op[atrnosti] páni pustili jsou Matějovi Glogovskému v summě 
nadjmenovanej, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za placení J[eho] Cís[ařské] M[ilos]ti, panské i 
obecní povinnosti p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Jan Neumon 
S.R.S.a N. 
   Nápadníci jsou tito: 
   Martin Mlejnek a má se jemu splácet 12 ½ zlm. 
   Jan Glogovský 100 zlm. 
   Jiřík Hanák 50 zlm. 
   Do důchodův panských 25 zlm 1 ½ den. 
   Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 149a 
   Dne a letha 1689 18. Feb[ruarii] Matěj Glogovský položil za 
grunt Martinovi Mlýnkovi jakožto nápadníkovi za grunt 1 zlm. 
   Item tenž Matěj Glogovský témuž Martinovi Mlýnkovi závdanku 
položil 3 zlm, kteréžto Martin Mlýnek náležitě přijal. 
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   Letha Páně 1719 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] 
Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra 
Matěj Glogovský svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej vůle 
prohandloval aneb frejmarkem popustil Baltzarovi Mlýnkovi za 
grunt jeho v Bednářskej ulici Nro 17, a sice tímto spůsobem, 
aby on Baltzar Mlýnek tohoto gruntu ut supra jakožto svůj 
vlastní dědičně i s tím vším, co Matěj Glogovský na něm 
vyplaceného měl aneb čeho dědičem bejti může užíval. Naprotiv 
čemu on Baltzar Mlýnek zasej jemu Matějovi Glogovskému jeho 
dům popřed jmenovaný v Bednářskej ulici tolikéž ze vším tím, 
co na něm vyplaceného měl za dědičné postoupil a k tomu 13 zlr 
peněz přidal. Pročež se jemu nyní týž grunt připisuje za 
vlastní a dědičný, placením ostatní verunkovej summy, jak 
v horním zápisu poznamenáno jest, po 3 zlm ročně při posudcích 
nápadníkům, kteříž se proukážú. Contrib[uci] a daně běžící, 
zasezelé rešta až po datum zápisu tohoto gruntu ut supra Matěj 
Glogovský zaplatiti se zavázal. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran. 
             f 149b 
   Letha Páně 1747 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] 
Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Baltzar Mlýnek 
dům ut supra zcela zaplacený, takový z dobré vůle Jiříkovi 
Vejtschnerovi za summu 145 zlr hotových peněz odprodal, na ten 
však spůsob a [s] tím doložením, aby on kupující Jiřík 
Vejtschner jemu svědničku a síňku nad sklepem vystavil, 
v kerej by on do smrti svej a do smrti manželky svej místo 
pohodlné míti mohl, item místo v gruntu tom pro jeden kus 
hovězího dobytka, item místo pro jeden kus černého dobytka. 
item místo pro schránění a spolem pro vymlácení z desátejch 
honů roli obilí. Pročež se na ten spůsob jemu kupujícímu tenž 
grunt za vlastní a dědičný připisuje, placení ostatní 
verunkovej summy, jak v horním zápisu zaznamenáno jest, po  
3 zlr ročně při posudcích nápadníkom, kteří se proukážú. Stalo 
se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
             f 150a 
Přípis domu Philipa Vajčnera 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času když po smrti 
předcházejícího držitele gruntu Jiřího Vajčnera v brzkým časi 
grunt tento, na kterém vdova po něm Jiříkovi Vajčnerovi 
pozůstalá Kateřina s synem nejmladším Philipem bydlela, skrz 
neštěstí ohně mezi jinými domy zcela vyhořel a jej ani 
pozůstalá vdova, aniž taky který jiný z dítek jejích již 
dospělý[ch] leta majících stavěti nechtěl, J[ejich] 
O[patrnosti] páni aby týž grunt nespustl, společné dědiče 
předvolati a pořádek mezi nimi učiniti sobě oblíbili. Podle 
kteréhožto pořádku grunt tento, tak jak shořený se vynacházel, 
spolu s jednú štěpnicú za 80 zlr šacovanú, na podíl Philipa 
Vajčnera za dědictví částku v summě šacovaný p[e]r jedno sto 
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padesáte rýnských vysazen a za dědičný odevzdán byl s tím 
doložením, aby jistý dluch, a sice p[anu] Jozefovi Křižanovi 
40 zlr a pak p[ánům] P[aterům] Piaristům do collegium 
strážnického 125 zlr vyplatil. K čemuž když všechni dědiči 
spolu i s matkú, která v tom domě až do smrti svobodné bydlení 
vymíněné dosáhla, v svornosti a lásce zvolili a s tím 
spořádáním dokonale spokojeni byli, nyní grunt ut supra ze 
vším od starodávna majícím právem, i s těma na tomž gruntě 
visícíma verunkovýma penězi p[e]r 171 zl mor[avských] 1 ½ den 
alb po 3 zl mor[avských] k splacení, se jemu Philipovi 
Vajčner[ovi] za jeho vlastní, volný a dědičný purgkrechtně 
tímto připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Stanislav 
a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N. 
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             f 157a 
14 Gr[unt] Linharta Suchánka 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 100 nadepsaný Linhart drží grunth svůj 
po n[ebožtíku] Blažkovi zuostalej od Pavla Nejezchleba a Filka 
Koláčkového za summu 75 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních od letha 
[15]94 vyplnil 27 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 48 R. Ta všecka summa 
náleží Pavlovi Nejezchlebovi. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Chorinský, Jíra 
Fryštatský S.R.S.A N.R. 
   Letha [15]95 položil Suchánek vejš psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních Pavlovi Nejezchlebovi 6 R. 
   Letha 1596 Linhart Suchánek koupil od Pavla Nejezchlebů 
peněz, což jemu na tom gruntě náleželo 42 R, za kteréž jemu 
peněz hotovejch dal 21 ½ R. A tak grunt svůj zaplacenej a 
v ničemž nezávadnej má. 
             f 157b               
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského Jiřík 
Vejborný prodal podsedek svůj napřed psaný Jakubovi Sedlákovi 
za summu 30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Kopřivnický, Lukáš Příborský S.R.S.A N.   
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Sedlák za g[runt] ut s[upr]a Jiříkovi Vejbornýmu 3 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Sedlák za gr[unt] ut s[upr]a Jiříkovi Výbornému  3 R.  
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Sedlák za g[runt] Jiříkovi Výbornému 3 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub 
Sedlák Jiříkovi Výbornýmu za grunth 3 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Sedlák Jiříkovi Výbornýmu za g[runt] 3 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila 
Jakuba Sedláčka manželka za grunt [na] Jiříka Výborného 
sirotky 3 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jakub Sedláčků 
na s[irotky] Jiříka Výborného za grunt 3 R. 
   Letha Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Sedláčků sirot[kům] Jiříka Výborného za grunth 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Sedláček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Vejborného 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Sedláček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka 
Výborného 2 R. 
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   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Sedláčků položil za grunt ostatních peněz s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jiříka Vejborného 2 R. 
   A tak má grunt zaplacený. 
             f 158a 
   Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho pojmouc Jíra Ambruzův Annu, vdovu pozůstalú 
po n[ebožtíku] Jakubovi Sedlákovi, připadl jemu ten grunt 
jakožto po přetku jeho. Odevzdán jemu za volný a svob[odný], 
docela zaplaceného. 
   Rukojmě za povinnosti JHM i obecní Jan Velický a Václav 
Podivínský S.R.S.a N.R. Act[um] letha a dne ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra p[ana] Carla 
Kaysera a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra mnohá letha 
pustý a jen holé místo, takový aby [platy] cís[ařské], panské 
a obecní nehynuly, nýbrž se rozmožovaly, puštěn jest Jakubovi 
Najmonovi v summě 30 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými 
hnedt po vystavení skrz tou nešťasnou uherskou rebelii na 
ruinu vyšel a on až posavad jej připsaného neměl, z tej 
nadepsanej summy polovic, totiž 15 zlm, upúští, ostatní summu 
povinen bude platiti při každých posudcích po 1 zlm obci města 
Strážnice. Připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelijakých povinností Jiřík 
Polášek a Matúš Svinka S.R.S.A N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
             f 158b 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jakub Najmon pokládá peněz 
verunkových 15 gr, za kteréž jsouc toho důležitá příčina 
vypisuje se jemu 1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem. 
Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra]. 
 
Přípis Franca Hetenky 
 
   Leta Páně 1770 dne 22. April[is] za [purgmistra] p[ana] 
Karla Večeře předstoupil Franc Hetenka před počestnou radu a 
přednesl, kterak on ten grunt po neb[ožtíku] Jakubovi 
Najmonovi dle právního porovnání na sebe přijal a jemu dle 
naznání počestné rady připadl v 90 zlm a takových 90 zlm 
dědičům, kterým patřilo, po témž Jakubovi Najmonovi náležitě 
zaplatil. Na takový spůsob a jeho uctivú žádost jemu Frantzovi 
Hetenkovi za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od 
starodávna majícím právem, z těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 14 zlm počně při posudcích po 1 zlm platiti 
se jemu připisuje a odevzdává.  
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských] a měst[ských] p[an] Petr Gruner a 
p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 159a 
No 247 
Přípis domu Petra Vajtčnera 
 
   Leta Páně 1773 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních jeho pozůstal jest po 
neb[ožtíku] Francovi Hetenkovi grunt ut supra v Německej ulici 
podle Philipa Vajčnera stojící, kterýžto pozůstalá po něm 
vdova Cateřina ze svýma 4 nedospělýma dítkama jak opravovati, 
tak taky opláceti vstavu nebyla. I jsúce taky po něm 
neb[ožtíku] její[m] manželi dluhů nemálo, totiž u p[ana] 
Antonína Košvica 52 zlm, u Jana Kuče 30 zlm pozůstalo, aby 
takové poplatiti se mohly, řečený grunt Petrovi Vajčnerovi za 
summu osumdesát devět rýnských z dobrej vůle svej jest 
odprodala a dluhy řečené upokojila. Podle toho se tento grunt 
i s těma na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 14 zl 
mor[avských], jenž při posudcích ročně po 1 zlm spláceti se 
mají, jemu Petrovi Vajčnerovi  za jeho vlastní, volný a 
dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravování gruntu, placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Petr Gruner a p[an] 
Vencl Lánský S.Ru.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany 
dne a roku ut supra. 
   NB. Vdova má od datum přípisu ½ roku v tomž domě s kupcem 
pospolu přebývati. 
 
   Hypotheca. Ob diesem Hause haften 610 Fr Stadt 
             f 159b 
Straßnitzer Gmainengelder, welche hier primo loco ad juxta 
versicheret worden.  
   Grundamt Straßnitz den 10ten Januar [1]795. 
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             f 169a 
15 Gr[unt] Jana Chorinského 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 57 nadepsaný Jan Chorinský drží grunt svůj od 
Daniele Štefana za summu 66 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 40 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 26 R. Ta všecka summa 
náleží cechmistrům krejčířským strážnicským. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Tomášků, Vaněk 
Chorinský S.R.S.A N.R. 
   Letha 1595 Jan Chorinský položil peněz purkrechtních 
cechmistrům krejčířským 4 R. 
   Letha 1596 Jan Chorinský položil peněz purgkrechtních 
cechmistrům krejčířským 4 R. 
   Letha [15]97 Jan Chorinský položil za grunth peněz 
purgkrechtních krejčím 4 R. 
   Leta Páně [15]98 Jan Chorinský položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních krejčím 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše 
Prahenusa.        
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jan Chorinský 
položil cechmistrům krejčířským za grunt svůj 4 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan 
Chorinský položil cechmistrům krejčířským za grunt 4 R. 
             f 169b 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Chorinský cechmistrům krejčovským ostatních peněz 2 R. 
   A tak jej zouplna a docela zaplatil. 
              
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Běta, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Chorinským, prodala 
grunt požár ut s[upr]a Lukášovi Příborskýmu za summu 5 R. 
Závdanku jí dal 5 R, ostatek platiti má při každých Vánocích 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Petr Sojka, Václav Mezeřický, Thomáš Hlučínský 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Lukáš 
Příborský za grunt nápad[níkům] Jana Chorinský[ho] 2 R. Ty 2 R 
vydány jsou Kateřině Rybářce za dluh jí od neb[ožtíka] Jana 
Chorinskýho jinak Kupce povinný. 
   Ostatek což se za týž grunt dopláceti má, náleží všecko 
Bětě, vdově po neb[ožtíku] Janovi Chorinským zůstalé. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lukáš 
Příborský za gr[unt] Bětě, manželce n[ebožtíka] Jana 
Chorinskýho 1 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] ut s[up]ra položil Lukáš 
Příborský za grunt Bětě, manželce n[ebožtíka] Jana Chorinského 
3 R. Zůstávají při právě městském strážnickém, jsou jí vydány. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Lukáš 
Příborský za grunt Bětě 4 R. Zůstávají při právě města 
Strážnice, ty jsou jí vydány. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lukáš 
Příborský za grunth Bětě, vdově po n[ebožtíku] Janovi 
Chorinským 2 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Lukáš 
Příborský za grunt Bětě Chorince 6 R. Ty zůstávají při právě, 
ty sou vydány. 
             f 170a 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Lukáš Příborský za grunt Bětě Chorince, totiž 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš 
Příborský položil Bětě Chorince za grunt 4 R. 
   Leta 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského vydáno 
Jeronýmovi synu Bětinému peněz hotových 16 R. 
   Jakož Jeroným Veselský, syn neb[ožky] Běty Kupcové, měl na 
tomto gruntě k dobírání po letech summy 19 R, takové peníze 
pro potřebu svou prodal Lukášovi Příborskému za hotových 5 R 
21 gr, kteréž od Lukáše zouplna a docela vyzdvihl. A tak týž 
Jeroným na tom gruntě nic nemá a Lukáš jej zouplna zaplatil. 
Actum 9. Junii letha 1616. 
 
           Zaplacený 
 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka po smrti Lukáše 
Přerovského prodán jest ten grunth požár Martinovi 
Bělohlávkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Melichar Jehuslavský a Lukáš Mečíř S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Bělohlávek 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho Martin Bělohlávek prodal zase grunt ut 
s[upr]a ze vším příslušenstvím k němu přináležející[m] 
Matějovi Brožovi za summu 60 R 
             f 170b 
bez závdanku, placením poročně při každých posudcích po 4 R, a 
co Martin Bělohlávek vyplatil, totiž 2 R, ty jest jemu pustil. 
Odev[zdán] za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Martin Emříšek a Bartoň Jalupský S.R.S.a N. 
   Jakož Martin Bělohlávek na tomž gruntě 20 R vydělaných 
peněz dobírati jměl, takové peníze jest odprodal Matějovi 
Brožovi za 2 vědra vína. A tak Martin Bělohlávek nic více na 
tomž gruntě nemá. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Matěj Brože 
ročních peněz za g[unt] svůj 1 R. Ty přijal Jan a Jíra 
Pave[n]dický vlastní bratři. 
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   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Matěje Brože vdova 
položila peněz ročních za grunt svůj 2 R. Ty přijal Jan a Jíra 
Pavendík za 1644. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra pana Lorence Peypolta po zemřetí 
Matěje Brože aby ten grundt na spustku nepřišel, pan purgmistr 
a páni radní prodali jej Václavovi Frydeckému za s[umu] 
60 zlm bez závdanku, placení ročně po 4 zlm. Od[evzdán] z[a] 
v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě Jan Hák a Jiřík Branický SRSaN. A[ctum] dne a letha 
ut [upra]. 
        Pusté 
             f 171a 
   Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali 
jsou nadepsaný grunt Václavovi Bohunskému za summu 60 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu grunthu, 
placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Čečatka a 
Mathouš Tesař S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1682 dne 12. Junii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vdova po 
neboštíkovi Václavovi Bohunským, nemohouce pro sešlost věku 
svého jak povinností panských, tak také contribučních 
zapravovati, nadepsaný grunt pustila jest Janovi Kneyzlovi za 
summu 60 R. Závdanku položil 5 zlr, takové nadepsaný 
purgkmistr na zasezelou contributi přijal, placením ročně při 
Vánocích po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Vávrů S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1693 dne 14. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předpsaný 
grunt vystavíce dle svej možnosti po vyhoření Martin Ostravský 
i taky na něm zůstávati míníce. Pročež jemu se připisuje v tej 
summě jak nahoře, totiž v 60 zlm, placením ročně po 2 zlm 
k obci města Strážnice, jestli nápadníků nebude. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Jiřík 
Švehla, Martin Lipenský S.R.S.N. 
             f 171b 
   Letha Páně 1693 dne 15. Junii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt 
Martin Ostravský majíce sobě odevzdaný a připsaný, že však na 
vojnu vzat jest, toho gruntu pustého zanechal. Aby panské 
povinnosti nehynuly, J[ejich] O[patrnosti] páni tenž grunt 
Jakubovi Valáškovi prodali za summu 60 zlm. Poněvadž ale 
Martin Ostravský tenž grunt dle svej možnosti vystavěl, za to 
vystavení jeho za ně Jakub Valášek dal 6 zlm, které se na 
hlavní summě srážejí, ostatek placením ročně po 2 zlm. 
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   Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností 
všelijakých Jiřík Netolička, Martin Zábřežský S.R.S.N. Stalo 
se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1694 dne 28. Aprilis za purgkmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova, pozůstalá po 
neboštíkovi Jakubovi Valáškovi, nemohouc délej gruntu 
předepsaného držeti a povinností všelikých zbývati, takový 
pustila Antonínovi Zahrádkovi, který se jemu připisuje v tej 
summě jak nahoře 60 zlm. Kterejšto vdově Antonín Zahrádka 
položil hotových 6 zlr 30 kr, které se na hlavní summě srazí a 
vdova nic více pohledávat nemá, ostatek placením ročně po  
2 zlm. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností p[an] Jan 
Hlubocký, p[an] Václav Miklíček S.R.S.N. 
             f 172a 
   Letha Páně 1697 dne 4. Septembris za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha nemohouc 
Antonín Zahrádka gruntu ut sup[ra] pro jisté příčiny držeti, 
takový odprodal Mikolášovi Hornýmu v tej summě, jakž jej sám 
připsaný měl 60 zlm. Závdanku jemu dal 9 zlm, které toliko za 
vystavení a za jeho praetensi, co na něm vyplaceného měl, jemu 
pokládá. A on Zahrádka více na tom g[runtě] nic co 
praetendirovati míti nebude, ostatní pak povinen bude platit 
k obci městské stráž[nické] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Mikoláš 
Rychlík a p[an] Martin Káčer SRSVN. 
 
   Letha Páně 1700 dne 1. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho předstoupíc Mikuláš Horný 
na rathauz města Stráž[nice] přednesl, kterak gr[unt] ut supra 
za grunt v počtu 28 Janovi Hubkovi profrejmarčil, poněvadž 
k provozování řemesla svého příležitosti náležitej na tom domě 
neměl, k tomu jemu ještě 10 zlm přidal. 
             f 172b 
Kterýžto gr[unt] Janovi Hubkovi v tej summě [se] připisuje, 
toiž 60 zlm, těch pak co jemu přidal za zvelebení gruntu neb 
vystavení se jemu zde vypisuje 9 zlm, ostatek platiti bude 
povinen ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Matěj 
Mikulka a Pavel Hořák SRSVNR. 
 
   Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Hubka z gruntu ut 
supra obci městské 51 zlm zpláceti, že takový spolu z jinými 
na ruinu skrz tu nešťasnú rebelii vyšel, z takovej summy se 
jemu za vystavení třetí díl upúští, totiž 17 zlm a na to při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm. A tak se jemu za zaplacené 
vypisuje, 
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18 zlm ostatní platiti bude ut supra. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
             f 173a 
   Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Hubka pokládá obci 
městskej peněz verunkových 1 zlr, za kterýžto se jemu vypisuje 
1 zlm. Ty přijal pan purgm[istr] za příjem. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemtouce Jan Hubka, 
držitel gruntu ut supra, takového se zaujal jeho syn Jan 
Hubka, kterýžto taky druzí bratři jeho jemu dobrovolně 
popustili i s těma 28 zlm, které neb[ožtík] otec jeho sobě za 
zaplacené vypsané měl. Pročež se jemu nyní týž grunt připisuje 
a odvzdává za vlastní, placením ostatní verunkovej summy  
32 zlm ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín 
Duray a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Tomáša Němčického 
 
   Letha Páně 1770 roku dne 22. Aprilis za purgmistra pana 
Carla Večeře a spoluradních téhož času předstoupil Martin 
Hubka před počestnou radu městskú a přednesl, kterak on 
nemohouce ten grunt délejíc držeti, nemajíce ale sobě připsaný 
a po svojím neb[ožtíku] otci Janovu Hubkovi zděděný, ze svej 
dobrej vůle 
             f 173b 
Tomášovi Němčickému jest odprodal za summu 72 zlm s tím na něm 
od starodávna majícím právem. Pročež na žádost jeho  Martina 
Hubky Tomášovi Němčickému tentýž grunt za jeho vlastní, volný 
a dědičný [se] připisuje a odevzdává i s těm podlužnýma 
verunkovýma penězi v summě 32 zlm. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a městských p[an] 
Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Doroty provdatej za Johanesa Dvořáka 
 
   Leta Páně 1776 dne 22. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
dům radní pan Johanes Karásek a tu přednesl, kterak on dceři 
svej Dorotě, provdatej za Johanesa Dvořáka, grunt ut supra 
v Německej ulici podle Petra Vajčnera stojící od Tomáše 
Němčického za summu jedno sto třicer rýnských odkúpil, 
žádajíce by jí dceře jeho Dorotě dle řádu a práva 
purgrechtního za vlastní připsán byl. A poněvadž Tomáš 
Němčický k tomu se přiznal, týž grunt se řečenej Dorotě  
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Dvořáčce připisuje za vlastní, volný a dědičný i s těma při 
tom gruntě se vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r 32 zlm 
k placení po 2 zlm ročně k obci městskej tímto připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Philip 
Dvořák a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
             f 174a 
Přípis Tomáše Rychlíka 
 
   Leta Páně 1776 dne 22. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Dorota, 
vlastní dcera p[ana] Johanesa Karáska, provdaná za Jana 
Dvořáka, grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, 
takový když manžel její Johann Dvořák z toho světa se pominul 
a ona jej držeti nemohla, obzvláštně poněvadž peníze zaň dílem 
vyplacené, dílem ještě dlužné byly, z vůle svej zase odprodala 
vejš jmenovanému Tomášovi Rychlíkovi za summu jedno sto 
třiceti sedum rýnských. A když strana prodávající skrze summu 
kupní také upokojená jest, týž grunt se jemu Tomášovi 
Rychlík[ovi] spolu i s těma na gruntě tom vězícíma verunkovýma 
penězi obci městskej k placení po 1 zlm ročně v summě pak 
p[e]r 32 zlm dle práva purgrechtního za vlastní, volný a 
dědičný odevzdává a pořadně připisuje. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Johann Tyml a pan Philip Dvořák S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany. 
 
Přípis Antonína Saně 
 
   Leta Páně 1782 dne 1ho měsíce března za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních toho času jakož Tomáš Rychlík 
grunt ut supra pořadně ukúpený a připsaný měl, takový pro 
nemožnost svou dobrovolně odprodal Antonínovi Saňovi za summu 
jedno sto čtyricet rýnských s tím doložením, aby kupec povinen 
byl 
             f 174b 
prodavačovi Tomášovi Rychlíkovi na dvoře jednu světničku a 
síňku k jeho svobodnému bydlení společně i pro manželku, jak 
dlúho jeden i druhý živ bude, vystaviti, ku kterémužto stavení 
však on Tomáš Rychlík to před rukama mající dřevo přidati a co 
možno prací rukú svých napomáhati se zavázal, v čas neštěstí 
ohně ale má on Tomáš Rychlík na outraty své takovú světničku 
opravovati. Kdyby ale se z příčin důležitých s hospodářem  
snášeti nemohl, tenkráte hospodář jemu Tomášovi Rychlík[ovi] 
neb manželce jeho třicet rýnských vyplatiti dlužen bude, 
ostatní verunkové peníze kupec Antonín Saňa p[e]r 32 zlm po  
2 zlm ročně k splacení obci městskej na sebe přijímá. Podle 
toho grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu 
Antonínovi Saňovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu 
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purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Philip Dvořák a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 50 Fr capitali, welche dem 
Pfarrkirche St. Martin gehören und hier primo loco versicheret 
worden. 
   Sign. Straßnitz am 13ten Aug. [1]796. Prat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      89 
             f 181a 
16 Gr[unt] Jana Tomáškova 
 
   Ten nadepsaný Jan Tomášků drží grunth svůj po n[ebožtíku] 
Tomáškovi Hospodářských otci svém zuostalej, kterejž od 
dávních leth podle správy lidské, nemajíc nikdež v žádných 
knihách zápisu, zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Martina Rožumberského po 
smrti Jana Tomáškova podle poručenství od něho učiněného 
Václav Vrchníček, muž Alžběty dcery Janové, ujal ten grunt 
nebo podsedek za summu 150 R. Z toho sráží sobě dílu 
Alžbětiného 75 R, podle kšaftu doplatiti má Kuně, dceři 
n[ebožtíka] Jana Tomáškového 75 R, placením od leta 1617 po  
6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení Petr Sojka a Martin Slováků SRSN. 
   Leta ut s[upra] Václav Vrchníček položil s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jana Tomáškového za grunt svůj, kterýž (nečitelné) 
ujal 3 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Vácslav 
Vrchníček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Tomáškového 6 R. 
        Pustý 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav Večeřů 
dostanouc nápadem po Alžbětě manželce svej požár ut s[upr]a, 
prodal jej Matějovi Brožovi za 84 R bez závdanku, platiti jej 
má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Matouš Beran a Štěpán Kutějků S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Matěj Brože za 
gr[unt] Vácslavovi Večeřovi položil 4 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Matěj Brože za 
gr[unt] Vácslavovi Večeřovi položil 4 R. 
             f 181b 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Matěj Brože 
položil za g[runt] Vác[lavovi] Večeřovi  1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Brože 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Brože 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Brože 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Matěj Brože 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R. 
 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Brože prodal ten 
gr[unt] Martinovi Bělohlávkovi za summu, tak jakž jej sám byl 
ukoupil, totiž 84 R. Místo závdanku dal jemu 5 věd[eder] vína 
a což Matěj Brože v tom gruntě zaplatil, to jest Martinovi 
Bělohlávkovi pustil, ostatek summy platiti má každoročně po 
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4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Lazebníků a Matěj Brože S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Bělohlávek 
položil za gr[unt] svůj trojích peněz vejrunkových Václavovi 
Večeřovi, kteréž přijal 4 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho po odjití z gruntův JHM, tehdy Václav Večeře 
ujmouce se zase gruntu ut s[upr]a, poněvadž jemu samému všecky 
peníze náleží, a prodal jej Janovi Danielovi za summu 90 R. 
             f 182a 
Závdanku dal 2 R, placením každoročně při posudcích po 4 R. 
Odevzd[án]. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijakej povinnosti 
JHM i obecní Martin Glogovský a Adam Bohunský SRSaN. Act[um] 
letha a dne ut s[upr]a. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenz Peypolta a spoluradních po 
zemřetí Jana Danielových pojal sobě manželku jeho Martin 
Benešův a přistoupil k trhu gruntu svrchu psaného, totiž k tej 
summě 90 zlm, na placení ročně po 4 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti rukojmě 
ut s[upr]a. 
   Letha ut s[upra] položil Martin Benešů 3 zlm. Ty přijal 
Václav Večeře nápadník. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jeho Martin Benešů poněvadž 
vyhořel, tak jako jiným požárníkům podle poručení vrchnosti 
sráží se a vypisuje polovici k těm nadepsaným třem zl, které 
jsou vypsané, že jich položil, on pak že se ještě nestalo sám 
se přiznal, ještě 42 zl. A tak má ještě dopláceti komu 
náležeti bude 45 R. 
   Leta Páně 1656 dne 19. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho položil Martin Benešů za 
grunt svůj 2 zl mo[ravské]. Ty přijal Václav Večeřa. 
             f 182b 
   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a radních toho roku prodán jest spředpsaný 
grunt Janovi Polákovi ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 90 zl. Závdanku za 
Lorence Zajíčka v roku 1665 položil 1 zl mor[avský], které on 
k rukám přijal, placením každoročně po 4 zl mo[ravských]. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelijaké panské i obecní 
postavil Jana Pokorného a Víta Zimorazického S.R.S.a N.R. 
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   Letha Páně 1681 dne 4. Martii za purgmistra Václava Kneyzla 
a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana Poláka vdova 
pozůstalá Zuzana provdajíce se za Pavla Spěváka, kteřížto oba 
dva in contagia sou zemřeli, tak aby krunty panské nehynuly, 
pak purgmistr a páni prodali ten grunt Tomášovi Vávrovýmu za 
su[mu] 90 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i 
obecní Jan Hanák, p[an] Václav Kneyzl SRSPaN. 
   Takový placení náleží k záduší m[ěsta] S[trážnice]. 
             f 183a 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho zůstávajíce ten nadepsaný 
grunt bez hospodáře, a tak aby skrz to povinnosti cís[ařské], 
panské i obecní nehynuly a takový grunt se vystaviti a 
zvelebiti mohl, dosazen jest na ten grunt od J[ejich] 
O[patrnosti] p[ánů] Petr Janíčků a jemu puštěn jest za summu 
prodajnú za 90 zl mor[avských] bez závdanku, platiti má ročně 
k záduší města Strážnice po 4 zl mor[avských]. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a zbejvání  gruntu všelikých panských 
i obecních povinností S.R.S.N. Martin Zábřeský a Jiřík Zíma. 
D[ne] a leta ut s[upr]a. 
 
   Letha 1696 dne 5. Aprilis za purgmistra p[ana] Mikuláše 
Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten gr[unt] ut sup[ra]  
Petr Janíčků odevzdaný a nemohouc na něm pro nedostatek zdraví 
svého délej zůstávati a povinnosti odbývati, téhož gr[untu] na 
dovolení u[rozeného] p[ana] hejt[mana] Samuele Střechy, jakž 
decretati vysvětluje, prodal ten g[runt] Andrisovi Hubkovi za 
summu 90 zlm. Závdanku jemu dal, však toliko za vystavení a 
víc na něm nic praetendirovati nebude, 8 zl 17 gr 1 den, 
ostatní peníze platiti má ročně po 2 zlm k záduší m[ěsta] 
St[rážnice]. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gruntu a povinnosti p[an] Václav Žarůžek 
a p[an] Jiřík Peldřimovský SRSVNR. 
             f 183b 
   Letha Páně 1711 d[ne] 9. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho při držaných posudcích majíce 
Andris Hubka z gruntu ut supra ještě městskej obci na letha 
spláceti 90 zlm, na uníženú žádost jeho a z ohledu všelijakých 
jeho věrných prací, které měl v kaprálskej službě skrz tou 
uherskou rebelii, jakož i proto, že tenž grunt spolu z jinými 
na ruinu skrz tou nešťasnú vojnu vešel, upúští se jemu z tej 
summy třetí díl, totiž 30 zlm, ostatních 60 zlm platiti bude 
povinen na letha jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
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             f 184a 
Přípis domu Šimona Hupka 
 
   Leta Páně 1763 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních majíce Matys Hubka dům ut supra 
od otce zděděného a právně sobě nepřipsaný, takový ze svej 
dobrovolnej vůle synovi svému Šimonovi Hubkovi právně 
odstúpil, vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení až do 
smrti. Kdyby se ale se synem v jednej svědnici znášeti 
nemohli, tak neb otec neb syn, a sice jak otcovi se líbiti 
bude, do druhej svědnice na dvoře se vystěhovati má, manželka 
ale otce Matysa Hubka po smrti manžela v tom domě vejminku 
jenom na dva leta míti má. Pročež se nadjmenovaný dům Šimonovi 
Hubkovi, spolu z tej na něm visícím verunkovej summě ročně při 
posudcích po 2 zlm, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové  za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Joseph 
Vychodil a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku u 
přítomnosti oboje stran ut supra. 
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             f 193a 
17 Grunt Jakuba Kulicha 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 99 nadepsaný Jakub drží grunth svůj, kterejž 
jest frejmarkem od Tobiáše syna Jurkovýho dostal.  
   A tak jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela 
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Leta 1597 Jakuob Kulich prodal svrchu psaný podsedek 
Václavovi Dvořákovi Slezákovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 
8 R, ostatek summy spláceti má od leta [15]97 po 4 R až do 
vyplnění summy.  
   Předních peněz náleží na tom gruntě literátům strážnicským, 
kteréž sou od toho Jakuba Kulicha koupili 28 R. 
   Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 12 R a 
Abrahamovi Holomkovému zeťovi 4 R. Nedostalo [se] Holomkovi 
Židu těch 12 R, sou jemu ukázány na statku Jakuba Kulicha ve 
Starém městě. 
   Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Linhart Suchánek, Macek Polášek S.R.S.a N. 
   Leta 1597 položil Václav Dvořák za grunt svůj peněz 
purkrechtních literátům stráž[nickým] 4 R. 
   Leta 1598 položil Václav Dvořák za grunt svůj literátům 
strážnicským 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
             f 193b                  
   Leta [15]99 Tomáše Graus purgkmistr spolu s pány svými 
radními prodal podsedek zůstalý po zlé paměti Václavovi 
Dvořákovi Janovi Švejcarovi Vlachu  za summu 60 R. Závdanku 
položil, kterýž přijal p[an] purgkmistr a páni na obci 8 R, 
ostatek dopláceti má od leta [15]99  po 4 R při každých 
Vánocích až do vyplnění té summy. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně 
Linhart Suchánek, Macek Polák S.R.S.N. 
   Téhož leta ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil 
Jan Vlach za grunt svůj literátům strážnickým 4 R. 
   Ještě jim náležeti bude 16 R. 
   Holomkovi Židu dluhu 12 R. 
   Abrahamovi zeti jeho dluhu 4 R. 
   Obci městské posledních peněz 16 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Jan 
Vlach literátům strážnickým 4 R. 
 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Jan Švejcar Vlach 
prodal podsedek ut s[upr]a Matějovi Pláškový[mu] aneb Jakubovi 
Sýkorovi za summu 70 R. Závdanku je[mu] dal 11 R a ten Jan 
Vlach pustil Jakubovi, což zaplaceného měl 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
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   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Jakub Sýkora prodal 
zase podsedek svůj Matějovi Pláškovýmu za summu 70 R. Závdanku 
jemu dal hotových peněz 8 R, ostatek platiti má od letha 1601 
při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Bartošků, Ondra Bartošků 
S.R.S.N. 
   A jakož náleželo ještě Jakubovi Sýkorovi na tom podsedku  
8 R, ty pustil Matějovi Pláškový[mu]. A tak na tom nic nemá. 
             f 194a  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj 
Plášek za grunt literátům 4 R. 
   A jakož náleželo na tomto podsedku posledních peněz Janovi 
Švejcarovi Vlachu 10 R, takové peníze prodal Matějovi 
Pláškovýmu za hotových 1 R 20 gr. A tak týž Jan Švejcar na tom 
podsedku nic více nemá. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj 
Plášek literátům 2 R. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matěj Plášek 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Staňka Němcového za summu  
70 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Stařický, Lukáš Příborský S.R.S.a N. 
   Letha a za purg[nmistra] ut s[upr]a položil Jan Němců za 
grunt literátům strážnickým 2 R.    
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Němců za g[runt] literátům strážnickým ostatních 4 R. 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěno od 
pana ouředníka Janovi Němcovýmu placení tohoto podsedku po  
3 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Němců Davidovi Holom[kovi] prvních peněz 3 R. 
 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jan Němců prodal 
podsedek ut s[upr]a Václavovi Doškovi za summu 70 R. Závdanku 
jemu dal 5 R, od leta 1611 platiti má při posudcích po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Chytroška, Ondra Řehových S.R.S.N. 
   Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Václav Došků 
peněz ročních Davidovi Holomkovému strejci 2 R. 
 
   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Došek 
prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Lhotskému za summu 63 R. 
Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1612 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti J.M. 
Páně Lukáš Příborský, Bartoš Janových, Jan Pišťák a Petr Sojka 
S.R.S.N. 
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             f 194b 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Lhotský za grunth Davidovi Holomkovi 3 R.  
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Lhorský za grunt Davidovi Holomkovi 3 R. 
   Letha Páně 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra 
Lhotský za grunt Davidovi Holomkovému 3 R. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a Jíra Lhotský prodal grunt ten se 
vším příslušenstvím Matějovi Porubskému za summu 93 R. 
Závdanku dal Matěj Jírovi Lhotskému 9 R, platiti jej má rok po 
roku počna leta 1615 po 3 R. Na tom gruntě náleží obci městské 
strážnicské 16 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Syla, Petr Sojka, Jan Drahotoušský a Jiřík 
Lhotský S.R.S.N. Ac[tum] za purgkmistra Bartoloměje Šlechty.  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Matěj 
Porubský položil za grunth obci městské 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj 
Porubský položil za grunt obci městské 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj 
Porubský položil za grunt obci městské 3 R. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj 
Porubský položil za grunt obci městské 2 R. 
 
       Pustý 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pana pana 
Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, 
ten grunt nadepsaný prodán jest Václavovi Měšťánkovi za summu 
60 R bez závdanku, placení každoročně počnouc letha 1640 po  
2 R obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Řehoř Vítků a Pavel Bohunský S.R.S.N. 
             f 195a 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho prodal Václav Měšťánek ten grunt ut s[upr]a zase 
Thomášovi Chudému za summu 64 R. Závdanku dal hned při 
odevzdávce Měšťánkovi 4 zlm, ostatek summy má každoročně obci 
městské po 2 zlm zplacovati. Odevzd[án] za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Václav Měšťánek a Adam Moravec SRSaN. 
 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřetí Thomáše Chudého pan purgkmistr a 
páni prodali jsou grunth ut supra, aby do konce k spuštění 
nepřišel, Václavovi Trubeckému za summu 64 R bez závdanku, 
platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Hák a Řehoř Veselský S.R.S.a N.R. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] podle poručení 
vrchnosti, poněvadž Václav Troubecký také vyhořel, jest jemu 
polovici sraženo a upouští se jako jiným sousedům, totiž  
32 zlm. 
 
   Letha 1672 dne 19. Januarii Václav Trubecký nemohouc pro 
sešlost věku svého jak panský, tak obecní povinnosti 
zapravovati, takový grunt prodal jest zlepšíc týž grunt 
Martinovi Blahounkovi za summu 70 zlm, platíc ročně po 2 zlm. 
             f 195b 
Závdanku položil 2 zlm, k tomu též Václav Trubecký z dobrý 
vůle svý Martinovi Blahounkovi z summy ut supra upouští  
10 zlm, které jemu za zaplacený se připisují. A tak týž grunt 
tomuž Martinovi Blahounkovi za volný a svobodný se připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i 
obecní Šimon Šilha a Jan Glogar S.R.S.P.a N.R. 
   Též Václav Trubecký předních peněz k dobírání míti bude 
20 zlm, ostatní pak summy obci. 
 
   Letha Páně 1694 dne 26. Martii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt 
ležíce pustý od rebelantův skažený, takový k vystavení ujal 
sobě Jakub Chrap, který jemu taky se připisuje v tej summě jak 
nahoře, totiž 70 zlm, a odevzdává za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu Jiřík Netolička, Martin 
Zábřežský S.R.S.N. Placením ročně po 2 zlm nápadníkům po 
vyjitím polhocení. Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 196a 
   Letha Páně 1698 dne 19. Aprilis za purgmistra p[ana] 
Johannesa Khateho (= Gatty) a spoluradních jeho z dovolením 
náměstka milost[ivé] vrchnosti Jakub Chrap prodal svůj grunt 
ut supra Frantzovi Rousenovskému za summu 70 zlm. Závdanku 
jemu dal za vystavení 5 zlr 30 kr, které na summě hlavní se 
nesrážejí, ostatní povinen bude platit nápadníkom ut supra při 
posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] Martin Kučera a Martin 
Zábřežský S.R.S.V.N. 
   Na tom gruntě náleží nápadníkom, totiž: 
   Předních peněz obci městskej 38 zlm. 
   Václav[ovi] Trubeckému 20 zlm. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blahúnka 12 zlm. 
 
   Letha Páně 1745 dne 9. Februarii za purgkmistra ten čas 
opatrného pána Eliáše Grögra a spoluradních toho času Tomáš 
Polešák před právem purgkmistrovským stojíce jest se  
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přihlásil, že svůj dům ut supra, který od Tobiáše Žilky 
koupil, on Tobiáš ani Tomáš Polešák připsanej neměl, ze svej 
dobrej vůle za šedesáte rýnských Janovi Ježkovi za ho- 
             f 196b 
tový odprodal, že pak na tom gruntě vejrunkový peníze 70 zlm 
se nalezlo, s tej summy 6 rýnských Janovi Ježkovi Tomáš 
Polešák jest odpustil a jemu Tomášovi Polešákovi 54 zlr 
složiti povinen bude. Přijmouce takovou summu prodavač, 
kupujícího in optima forma juris quituje a prázna činí, pročež 
Janovi Ježkovi takovej grunt za vlastní a dědičný se připisuje 
a odevzdává. 
   Za rukojemě za zvelebení toho domu a placení všelijakých 
dáněk jak královských, vrchnostenských i obecních dožádal sobě 
pana Šebastiana Mlýnka radního, pana Matouše Svinku. Actu[m] u 
přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
             f 197a 
Přípis domu Cassimira Sedláka sub Nro 250 v Německej ulici 
ležící 
 
   Letha Páně 1771 dne 30. Julii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Cassimir Sedlák a slušně přednesl, kterak on dle 
testamentu od svej milej manželky Anny učiněného a právně 
publicirovaného dům v Německej ulici vedle Šimona Hubky a 
Jozefa Komínka zdědil. Nemajíce ale ona neb[ožka] manželka 
Anna ten sobě právně připsaný, pročež uctivě žádal, aby jemu 
Cassimirovi Sedlákovi pro pořadnost práv městských z řízení 
cís[ařsko] král[ovského] právně připsán byl. Pročež se jemu za 
jeho vlastní a volný, dědičný spolu i s tím od starodávna 
majícím právem a podlužnýma obci městskej verunkovýma penězi 
p[e]r 78 zlm 
             f 197b 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnosten[ských] a městských [povinností] 
p[an] Frantz Gatty a p[an] Johan Karásek. Stalo se u 
přítomnosti p[ana] Johannesa Wainera jakošto p[ana] otca 
neb[ožky] manželky Cassimira Sedláka dne a roku ut supra. 
 
Přípis Andrisa Koziny 
 
   Leta Páně 1778 dne 4ho měsíce listopadu za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Casimir 
Sedlák grunt ut supra po manželce svej Anně rozenej Wainerce 
prostředkem testamentu odporučený a pořadně připsaný, takový 
(kúpíce on sobě grunt jiný na Oujezdě N. purgrechtu 4 od 
Václava Černého a nechtíce dvě břemena znášeti) odprodal 
Andrisovi Kozinovi za summu tři sta čtyricet rýnských, kdežto 
prodavač ihned 280 zlr k rukám svým jest přijal, ostatních  
60 zlr ale od zápisu tohoto kupcovi do dne a roku bez všeho  
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interessu zhověti se zavázal. S tím tehdy grunt tento i s těma 
na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 70 zlatých 
moravských k placení po 2 zlm ročně kam přináleží se jemu 
Andrisovi Kozinovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enských] a městských povinností pan 
Ignác Košvitz a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
             f 198a 
Přípis Františka Příkaského 
 
   Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce nebošt[ík] 
Andris Kozina grunt ut supra sobě pořadně připsaný, takový 
když dne 23. měsíce Junii [1]779 ab intestato zemřel, dle 
inventáře de d[at]o 18. Septembris [1]786 vyhotoveného na 
manželku po něm pozůstalú vdovu Rozáliu, rozenú po Sýkorovi, 
v ceně šacovní za 400 zl ří[š]ských jest právně připadl. 
Kterážto nedajíce jej sobě purgkrechtně připsati, týž grunt 
neb dům prostředkem poslední vůle svej neb poručenství 
v šacovní summě čtyri sta a padesáte rýnských legirovala 
manželi svému poslednímu Františkovi Příkaskému, jenž z též 
summy dle řečeného 30ho Septembris [1]786 vzdělaného a pod 
datum 5ho Octo[bris] [1]786 publiciro[vaného] následovně 
v sílu a moc vzrostlého poručenství takto vyplatiti má, totiž: 
   dceře Anně Marciánce z 1ho manželstva 100 zlr, 
   dceře Rosalii Kozince z 2ho manželstva 100 zlr, 
   dceře Kláře Příkaskej z 3ho manželstva 82 zlr,  
spolu 280 zlr, ostatek sobě za manželský podíl 100 zlr, na 
zaplacení jistého dluhu skrze něho anticipirovaného p[e]r  
20 zlr, pak na zaplacení pohřebních a právních outrat poraziti 
má 50 zlr, summa vyplatí 4560 zlr. Což přislíbíce on František 
Příkaský, tak jak skrze nebošku manželku jeho pořízeno, 
vykonati a mimo toho summu verunkových peněz p[e]r 70 zl 
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe 
přijati, grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se 
jemu Františkovi Příkaskému 
             f 198b 
za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] 
František Králík a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N. 
   Přitom nynější držitel gruntu František Příkaský, jemužto 
manželka jeho nynější Kateřina, rozená po Martinovi Ráčkovi, 
devadesát rýnských říšských na hotovosti v ruky odevzdala, 
strany takových 90 zlr ujištění dává, že ona v krátkém neb 
dalším časi je na domě tomto k pohledávání míti bude. Actum ut 
supra. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 162 Fr 40 Kr, welche hier 
primo loco für das Stadt Straßnizer Waisenamt vorgemerket 
worden. 
   De sessione 9te Septembris [1]797. Prat. 
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             f 205a 
18 Gru[nt] Jurky Eliášova 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 101 R nadepsaný Jurka Eliášův drží grunth 
svůj, kteréhož jest od Mikuláše syna svého frejmarkem dostal, 
kterejž v summě 55 R položený jest.  
   A tak jej zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný má. 
 
   Leta 1598 synové n[ebožtíka] Jurky Eliášového, totiž Jan,  
Tobiáš a Mikuláš, prodali grunt, pozuostalý po otci svým, 
Matějovi Polákovi za summu 90 R. Závdanku jim položil 13 R, 
ostatek summy doplátceti má při Vánocích počna leta [15]98 po 
4 R až do vyplnění summy. 
   Z toho náleží předních peněz Janovi Mrouhalovi pro tu 
příčinu, že sou jiní bratři jeho díly své na vinohradě sou 
přijali 20 R. Ty bráti bude každého roku od leta [15]98 po 
4 R a po vybrání těch 20 R zase náleží tomu Janovi Mrouhalovi 
19 R, přicházeti jemu bude po 40 gr, Tobiášovi 19 R, bráti 
bude po 40 gr a Mikulášovi 19 R, týž bráti bude po 40 gr. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Tomáš Král barveník, Tobiáš Sloup, Linhart Cigánek slíbili 
R.S.a N. 
             f 205b 
   Leta 1598 položil Matěj Polák za grunt svůj Janovi 
Mrouhalovi peněz purgkre[chtních] 4 R. Acth[um] za purgkmistra 
Matyáše Prahenusa.    
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj 
Polák za grunt Janovi Mrouhalovi 4 R. 
   Jakož náleželo Janovi Mrouhalovi podle vejš psaného zápisu 
31 R, takové peníze od něho Matěj Polák za hotových 9 R 
skoupil. A tak on tu nic nemá a týž Matěj Polák nebude povinen 
platiti až počnouc od leta 1603 po 2 R 20 gr. 
 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského jakož náleželo na 
tomto gruntě Tobiášovi Jurkových a Mikulášovi bratru jeho 
každému po 19 R summy 38 R, takové peníze sou prodali Matějovi 
ut s[upr]a za hotovejch 10 R 7 ½ gr. A tak na tom gruntě nic 
nemají. A Matěj Polák grunt svůj zouplna a docela zaplatil a 
za něj žádnému nic povinen není. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj Polák 
prodal podsedek svůj ut s[upr]a Ondrovi Vyšovskýmu jinak 
Večeře za summu 45 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti 
má při každých Vánocích od letha, když se za jiný požáry 
platiti počne, po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Provazník, Jíra Horemachových S.R.S.A N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Vyšovský 
za grunt Matějovi Polákovi 2 R. 
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   A mimo to pustil jemu Martin(!) Polák dobrovolně z summy 
své 5 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Vyšovský za grunt Matějovi Polákovi 2 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Vyšovský za grunt Matějovi Polákovi 2 R. 
             f 206a 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra 
Vyšovský Matějovi Poláchovi 2 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra 
Vyšovský položil Matějovi Poláchovi 2 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra 
Vyšovský položil Matějovi Poláchovi 2 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Ondra Vyšovský 
Matějovi Poláchovi za g[runt] 2 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra 
Vyšovský [položil] Matějovi Poláchovi za gr[unt] 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra 
Vyšovský položil za grunt Matějovi Poláchovi 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského po 
smrti Ondry Vyšovskýho Anna, manželka po něm zůstalá, položila 
za grunt peněz ročních Matějovi Poláchovi Večeřovi 2 R.  
   Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel 
Hanousek, náměstek Ondry Vyšovskýho, položil za grunt 2 R. Ty 
přijal Matěj Večeře vejš psaný. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prokázal jest to 
Václavem Večeřovým, že před smrtí neb[ožtíka] Matěje  Večeře 
koupil peněz ročních na gruntě ut s[upr]a od téhož Matěje 
Večeře v 16 R za hotových 4 R. Actum ut s[upr]a. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Hanousek 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Vyšovského  
2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty položil Pavel 
Hanousek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Janky Pavel Hanousek 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Vyšovského  
2 R. 
   A tak Pavel Hanousek má grunt svůj docela a zúplna 
zaplacený a žádnému v ničemž závadný. 
             f 206b 
   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
Dašického a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali 
sou grunth ut supra na místě nápadníka ze vším k němu od 
starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 80 zlm. 
Položil závdanku 7 zlm, kteréž Pavel Hanousek k rukám svým 
přijal, platiti jej má každoročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Polák a Václav Trubecký S.R.S.a N.R. 
   Nápadník jest Pavel Hanousek, má ještě nápadu 43 zlm. 
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   Letha Páně 1672 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Pokorný majíc grunt 
ut supra za summu 80 zlm postoupený, týž grunt zase odprodal 
Janovi Nejmonovi, tak jak ho sám ukoupil, za summu 80 zlm. 
             f 207a 
Závdanku jemu položil 4 zlm, platíc ročně po 2 zlm. Majíc pak 
týž Jan Pokorný na témž domě nápadu 37 zlm, takový nápad 
Janovi Nejmonovi za summu 11 zlm jest odprodal, a tak Jan 
Pokorný na témž gruntě žádnýho práva míti nebude. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské a obecní a opravu 
gruntu Jan Studenský, Pavel Wolf S.R.S.P.a N. 
   Tato pamět se činí, že tyto 4 zlm do těch 11 zlm patří a 
tak do vyplnění dle contractu těch 11 zlm do cechu ševcovskýho 
patřiti budou. 
 
   Letha 1672 dne 26. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického Jan Najmon položil za grunt svůj k obci městské  
1 zlm, které přijal týž purgkmistr do počtu za příjem. 
   Letha 1674 a 1675 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Najmon 
položil k obci městské za grunt svůj 1 zl 15 gr. Takové týž 
purgkmistr do počtu svého za příjem položil. 
 
   Letha 1688 dne 22. Januariii za purgkmistra p[an] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho ukoupíce Pavel Wolf od nadepsaného 
Jana Najmona grunt nadepsaný ze vším příslušenstvím, co tak na 
něm též Jan Najmon zaplaceného měl, jemu Wolfovi z dobré vůle 
postoupil, však si jej připsati nedal. Kterýžto grunt Pavel 
Wolf s výstavním a vším tím nápadem, co tak od p[ana[ Jana 
sobě darováno měl, Jiříkovi Netolickému za prodajnú summu  
80 zl mor[avských] jest pustil. Závdanku při odevzdávce dal  
10 zlm 8 gr 4 den a tak tíž psaní Jan Najmon a Pavel Wolf nic 
na tom gruntě pohledávati mají. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za zbejvání panských i obecních povinností p[an] 
Tomáš Svoboda a Jan Najmon dne a leta ut supra. 
             f 207b 
   Majíce pak p[an] Jan Najmon od předka svého Jana Pokorného 
za 4 těch zlatý 37 zl mor[avských] ukoupeno, takové postupuje 
tenž Jiříkovi Netolickému za 18 gr. A tak tenž Jiřík Netolický 
na tom gruntě zaplaceno míti bude 49 zlm 15 gr, k obci města 
Strážnice nápadu na s[irotky] n[ebožtíka] Hanouskových 30 zlm 
15 gr. 
 
   Letha Páně 1710 dne 10. Novembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času Jiřík Netolička majíce na 
gruntě ut supra ještě 30 zlm 15 gr obci strážnickej předních 
peněz spláceti, z takovej summy poněvadž ten grunt od nepřátel 
jsou spolu z jinými vyhořel, aby jej tím lepší stavěti mohl, 
se jemu za zaplacené poráží 10 zlm 5 gr a tak ještě jemu 
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k splacení zůstává 19 zlm 25 gr. Na kterúžto summu toho dne 
položil při držaných posudcích 2 zlm a tak se jemu spláceti má 
17 zlm 25 gr. Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 208a 
Přípis Jozefa Komínka 
 
   Leta Páně 1761 dne 2. Novembris za purgmistra pana 
Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Tomáš 
Ruženovský grunt ut supra a takový dál possidirovati vstavu 
není, ten dům ale po neb[ožtíku] Jana Netolička pochází a 
dědici po hned jmenovaného neb[ožtíka] Jana Netolička, totiž 
syn Jozef Netolička a cera Barbora, jemu jakož očímovi 
Tomášovi Ruženovský dovolili a právně se declarirovali, že oni 
proti tomu nic nemají, kdyby on očímovi ten dům odprodal. 
Takový ze svej dobrej vůle Jozefovi Komínkovi za summu 105 zlr 
s tou výminkú odprodal, aby kupec ten grunt na svůj útraty 
vystavil a prodavačovi do jeho smrti i s tyma dvoma 
jmenovanýma dětma svobodné by[d]lení zanechal. Pročež se 
nadjmenovaný grunt Jozefovi Komínkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává, z placením verunkovej summy při 
posudcích po 1 zl mor[avském]. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i obecních p[an] Johann 
Karásek a pan Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
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             f 217a 
19 Gru[nt] Mikuláše, syna Jurky Eliášového 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 101 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj 
s puol lánem roli, kterejž jest od Jurky Eliášova otce svého 
koupil za summu 100 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních i s tím, což 
jest podsedek svůj otci svému v summě 55 R dal, do letha 
[15]94 vyplnil 76 R. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 24 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Jírovi Lazebníkovi předních peněz 17 R. 
   Item Jurkovi Eliášovému otci svému posledních peněz náleží  
7 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských Jurka Eliášuo[v], Jan Kerchovský, Daniel Dluhošů 
S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 4 R. Ty sou dány Jírovi Lazebníkovi. 
   Letha 1596 položil Mikoláš nahoře psaný za grunt svůj 
Jírovi Lazebníkovi 4 R. 
   Letha 1597 položil Mikoláš za grunth svůj Jírovi 
Lazebníkovi peněz 4 R. 
             f 217b 
   Leta 1598 položil Mikuláš za grunt svůj Jírovi Lazebníkovi 
peněz 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš 
Jurků za grunt svůj 4 R. Z toho vzal Jíra Lazebníků ost[atní] 
1 R a tak tu nic více nemá. Jan Mrouhal nápadu po otci vzal  
1 R, Tobiáš bratr jeho 1 R a Mikuláš sobě srazil 1 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho položil 
Mikuláš Jurků peněz ostatních za grunt 4 R. Z toho dáno Janovi 
Mrouhalovi nápadu po otci 1 R 10 gr, Tobiášovi bratru jeho 1 R 
10 gr a Mikuláš sobě srazil 1 R 10 gr. 
   A tak zouplna grunt svůj zaplatil. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku po neb[ožtíku] Mikulášovi Jurkovým pozůstalého 
Anna manželka jeho ujala podsedek požár ut s[upr]a v dílu svém 
ve 40 R, kterýž má zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
 
   Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Pavel Plášek 
dostanouce nápadem po manželce sve gr[unt] ut s[upr]a, prodal 
jej Mikulášovi Mlejnkovi za summu 80 R. Závdanku dal jemu  
20 R, ostatek summy zaplatiti má při každých posudcích po  
20 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Vácslav Večeře a Jan Hák S.R.S.a N. 
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   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Mlejnek položil 
Pavlovi Pláškovi za gr[unt] ut s[upr]a 20 R. 
             f 218a 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Mikuláš Mlejnek 
položil za gr[unt] Pavlovi Pláškovi 20 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Mikuláš Mlejnek 
položil za grunth Pavlovi Pláškovi peněz ročních 20 R. 
   A tak má ten grunth zouplna zaplacený. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních toho roku prodali sou páni na 
místě vdovy Mlejnkové tento grunth, poněvadž shořelý byl, 
Vítovi Zimorazickému za summu 50 R bez závdanku, platiti má, 
poněvadž již přes dvě leta na něm zůstával, při nadcházejících 
posudcích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Štěpán 
Kutějka a Adam Bohunský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1670 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních jeho toho roku Vít Zimorazický prodal grunth 
svůj Valentovi Petrjalovi za summu prodajnú 50 zlm. Závdanku 
položil 4 zlm 8 gr 3 den, takové Vít Zimorazický k rukám svým 
přijal, roční peníze při každých posudcích po 4 zlm platiti 
povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké J.V.H.M. 
u obecní Jan Dvořák a Václav Mladík S.R.S.a ner[ozdílnou]. 
             f 218b 
   Letha Páně 1674 dne 23. Maii za purgkmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních jeho Valenta Petrjal prodal grunt svůj Pavlovi 
Wolfovi za summu prodajnou 50 zlm bez závdanku, placením ročně 
při každých posudcích po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Mikoláš Šejda a Matys Glogar S.R.Sp.a ner[ozdílnou]. 
 
   Letha Páně 1683 dne 13. Januarii za purgmistrovství Martina 
Frantzeka a spoluradních vedle smlouvy dokonalej mezi Valentú 
Petrjalem a Václavem Mlejnkem, tak jakož Valenta Petrjal od 
Martina Skočdopole mající nápad na gruntě nadjmenovaného 
Václ[ava] Mlejnka, odkoupil za summu 4 zl mo[ravské] takový 
nápad on Petrjal tomuž Mlejnkovi a Václ[av] Mlejnek Valentovi 
Petrjalovi na gruntě jemu patřícím, co by se koliv najíti 
mohlo, všechno postupuje, aby budoucně z potomkův jeho žádný 
nikdy nic pohledávati neměl ani míti moci nebude. A protož se 
jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný odevzdal. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Mikoláš Šašek a Pavel Hořák S.R.Sp.a ner[ozdílnou]. A 
tak Valenta Petrjal zcela a zouplna zaplacený má. 
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             f 219a 
   Letha Páně 1686 dne 23. Decembris za purgkmistra Martina 
Frantzekha Těšínského a spoluradních jeho Valenta Petrjal 
majíce grunt ut supra scela a zúplna zaplacený, prodal jej 
Martinovi Slušovskému za summu prodajnú 35 zl mor[avských]. 
Závdanku týž Martin položil hned, který Valenta ke svým rukám 
přijal 3 zl mor[avské], platiti jej má ročně při každých 
posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný, svobodný. 
   Rukojmě za opravování gruntu, všeliké povinnosti císařské, 
panské i obecní p[an] Jan Havlíček a p[an] Jan Najmon S.R.S.N. 
   NB. Při tomto zápisu pamět se činí, že nadvrhnutý Martin 
Slušovský na žádost Valentina Petrjala se prohlásil jeho 
v tomž gruntě trpěti samého až do smrti z tou vejminkou, aby 
sobě Valentin místečko vystavěl a na něm zůstávaje žádného 
příkoří nečinil a příčiny zlosti žádné nedával, kteréžto místo 
po smrti Valentinové bez záplaty Martinovi Slušovskému 
připadá. Jestli by pak srovnávati nechtěl, nebude jej povinen 
délej trpěti, nýbrž od koho příčina zlosti by pošla, na opravu 
m[ěsta] Strážnice 4 zl mor[avské] ten dáti povinen bude. 
Naprotiv tomu Valentin přidává Martinovi mimo toho, co hřebem 
přibito jest, stůl, lavice a jiné potřeby, i taky komín jemu 
vystavěti pomoci chce. Stalo se u přítomnosti obouch stran, 
které tomu všemu místo daly a rukou dáním zdržeti sobě slíbili 
dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1690 20. Januarii za purkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho tak jakož ukoupený grunt vejš 
jmenovaný Martin Slušovský od neb[ožtíka] Petrjala měl, 
takového nemohouce pro nemožnost svou náležitě zvelebiti, 
postúpil jej 
             f 249b 
Martinovi Hakáčovi v tej summě, jakž jej sám měl ukoupenej, 
totiž 35 zl mor[avských] pouští a postupuje, však ale co na 
něm zvelebeného a postaveného měl, na to on od něho přijíti má 
6 zl mor[avských] 25 gr alb 4 den, při odevzdávce přijal jest 
3 zl mor[avské] 12 gr, ostatní peníze slibuje jemu položiti 
příštího letha, platiti jej bude při každých posudcích po 2 zl 
mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání všelikých povinností p[an] Václav Mlýnek 
a p[an] Jiřík Bohunský S.R.S.a N. 
 
Nápadníci sirotci po neb[božtíku] Valentovi Petrjalovi 
 
   Letha Páně 1713 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Jan Hakáč 
po svém neb[ožtíku] otci, aniž sobě jej připsaný nemajíce, aby 
v tom řád městský zachován byl, nyní se jemu týž grunt 
připisuje za vlastní a svobodný v summě 50 zlm. Však že tenž 
grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tu uherskú rebelii, 
z tej summy se jemu jako jiným třetí díl upúští, totiž 16 zlm 
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20 gr, ostatní summu, totiž 33 zlm 10 gr bude povinen platiti 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu 
             f 220a 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef 
Hralka a p[an] Jiřík Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
 
Přípis domu Jana Martinka 
 
   Letha Páně 1757 dne 17. Martii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Hakáč dům 
ut supra ležící po svým otci zerbovaný, jest takový pro dluhy 
Janovi Martinkovi za summu hotových peněz jedno sto deset 
rýnsk[ých] ex officio prodán. Pročeš se jmenovitý grunt ze 
vším od starodávna majícím právem, s těma na tom gruntě 
pozůstalýma 33 zl mor[avských] 10 gr verunkových peněz Janovi 
Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak 
panských a městských povinností p[an] Ignatz Philip a p[an] 
Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 220b 
Přípis Jana Martinka  
 
   Leta Páně 1776 dne 26ho Januarii za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních toho času nemajíce 
předjmenovaný držitel gruntu v svém trvajícím manželství 
žádných dítek, jsouce již v letech zešlý, z manželkú svou 
Marynú na tom se vznesli, že strejce svého respective ze 
strany manžele od bratrance pocházejícícho syna Jana, který 
tenkráte v stavu vojenském při slavném císařsko král[ovském] 
Printz Koburk chavalerie regimentě se vynachází, pro filis 
adoptivo následovně nápadníka neb za dědiče ustanovějí. Jakž 
taky ouminek ten předstoupíce před počestnost radu na rathúzi 
města Strážnice sessione die (neuvedeno) v skutek uveden a 
nadjmenovaný Jan Martinek in filium adoptivum skrz téhož Jana 
Martinka ut prote držitele gruntu připsatý byl. Aby ale ten 
oblíbený syn adoptanti respective otci svému v starosti jeho a 
manželky svej užitečným býti mohl a v práci jej přejímal, 
k tomu cíli a konci, poněvadž dřívej z vojenského stavu 
propuštěn býti by nemohl, z lásky svej otcovskej tento 
přítomný grunt pro parte haereditatis mortis causa jemu za 
živobytí oddává a daruje. Však tím a takovým spůsobem, aby 
odevzdavatel gruntu spolu s manželkú svou v domě tom tak jako 
nyní i budoucně a až do smrti dle libosti vlád- 
             f 221a 
núti právo měl, po smrti pak ale jeho kmotrovi, svému 
pozůstalému synovi po neb[ožtíku] Janovi Kalužovi Pavlovi  
 



 

 

      108 
 
jedno sto padesát rýnských vyplatil. Ostatně ale se douvěří, 
že on oblíbený syn jak proti otci, tak proti matce všechnu 
uctivost a poslušenství zachovávati a je ve vážnosti míti 
bude, jakž povinnost sama v sobě jej k tomu zavazuje. S tím 
tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma 
penězi k placení po 2 zlm ročně v summě 33 zl mor[avských]  
10 gr alb se jemu Janovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě a opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Frantz Králík a p[an] Johann Ježík S.R.S.A.a N. 
 
Přípis Pavla Kaluže 
 
   Leta Páně 1786 dne 28ho máje za purgkmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času podosahuje Jan Martinek, 
vinšovaný syn Jana Martinka, grunt ut supra za vlastní a 
dědičný, z kterého Pavlovi Kalužovi 150 zlm říšských splatiti 
zavázán byl, takový grunt neb dům, když do Hodonína odtud se 
odebral a tam se oženil, nechtíce on Jan Martinek, syn 
vinšovaný Jana Martinka, vícej naspátek do Strážnice se 
navrátiti, nýbrž v Hodoníně 
             f 221b 
navždycky pozůstal, z čistej a dobrej vůle svej spolu i 
s povolením vinšovaného otce svého Jana Martinka vedle 
dokonalej rozvážlivě zavřenej smlúvy proti ihned při tomto 
zápisu přijatým 50 zlm, ustoupíce od všechnej na tom domě 
mající vlastnosti neb praetensi Pavlovi Kalužovi, kterýžto 
předtím dle předcházejícího zápisu na gruntě tom 150 zlm 
k pohledávání měl, zcela a dokonale zadal a respective 
odprodal. Následovně povolil, by jemu Pavlovi Kalužovi za jeho 
vlastní pořadně připsán byl, žádného práva sobě víc na gruntě 
tom nezanechávajíce. Podle toho tehdy, když přitom on Pavel 
Kaluža taky verunkovou summu 33 zl mor[avských] 18 gr alb 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal, týž 
grunt se jemu Pavlovi Kalužovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný purgkrechtně přítomně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Blažek a pan Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
   Stalo se u přítomnosti Jana Martinka a manželky jeho 
Maryny, pak Jana Martinka, jemužto vinšovaný otec dům svůj 
odevzdat nechal, a Pavla Kaluže, nynějšího držitele gruntu dne 
a roku ut supra. 
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             f 229a 
20 Gr[unt] Daniele Matouškova 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 98 nadepsaný Daniel Matoušků drží grunth svůj 
od Elišky Pražačky koupenej za summu 150 R. 
   Na kterejž jest do téhož letha [15]94 závdanku vyplnil 18 R 
a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R 
dopláceti zuostává 132 R. Ta všecka summa náleží Samuelovi 
Němci do Vracova. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Matoušků a Václav 
Trubač S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 Daniel Matuško položil za grunth svůj peněz 
purkrechtních 6 R. Sou vydány Samuelovi Němci do Vracova. 
   Letha 1596 Daniel Matuško, položil Jan Kavka na místě jeho 
peněz Samuelovi Němci 6 R. 
 
   Ten podsedek Jan Kavka ukoupil za summu vejš psanou 150 R 
od Daniele Matuškovýho a zavdal jemu 12 R a dvoje peníze 
položil, které již vejše vypsány sou po 6 R – 12 R, a tak Jan 
Kavka má vyplaceného 24 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Tobiáš Strejčků, Voldřich Krejčí. Platiti týž podsedek má od 
letha [15]97 po 6 R. 
             f 229b 
   Letha [15]97 Jan Kavka prodal dotčený grunth svůj Adamovi 
Gernarovi pekaři za summu 150 R. Závdanku hned při odevzdávce 
jemu Adam Pekař Kavkovi položil 6 R a ostatek platiti má od 
letha [15]97 po 6 R. 
   Téhož letha [15]97 položil Adam Pekař peněz purgkrechtních 
6 R. Ty sou vydány Samuelovi Němci do Vracova. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Mathes 
Malkhop, Pavel Řemenář, Berhart Pekař S.R.S.N. 
   Leta 1598 položil Adam Gernar pekař peněz purgkrechtních za 
duom svůj 6 R. Ty sou vydány Samulkovi Němci do Vracova.  
Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.      
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Adam 
Gernar pekař peněz purk[rechtních] 6 R. Ty sou vydány 
Samuelovi Němci do Vracova. 
  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Adam Gernar 
pekař prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Mikulcovi za summu 
150 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od letha 
1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Pekař, Nikodém Frozím, Jan Vlach, Jakub 
Sedláček SRSaN. 
             f 230a 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin 
Mikulec za grunt 6 R. Ty jsou vydány Samuelo[vi] Němci do 
Vracova. 
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   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin 
Mikulců za grunt 3 R. Ty zůstávají při ouřadu na rathauzi, sou 
vydány do Vracova. 
   A jakož náleželo na tomto podsedku Adamovi Gernarovi pekaři 
na posledních penězích 10 R, takové peníze týž Adam Martinovi 
Mikulcovi před rychtářem Matyášem Prahenusem za dluh svůj 
odvedl. A tak ten Adam na tom podsedku nic nemá. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Martin 
Mikulců za grunt 1 R. Ty přijal k sobě Martin Hebnar. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Martin Mikulců za grunt 6 R. Ty zůstávají při ouřadu, přijal 
je Martin Hepnar.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Martin Mikulec za g[runt] 6 R. Ty přijal Martin Hepnar. 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěn od 
pana ouředníka tento požár na placení po 4 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuele 
Němce do Vracova. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuele 
Němce do Vracova. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty zůstávají při právě m[ěsta] 
Strážnice, jsou vejš psaným nápadníkům vydány. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin 
Mikulec za grunth 4 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuhele Němce 
do Vracova. 
             f 230b 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin 
Mikulec za grunt 4 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Mikulec položil za grunt 4 R. Zůstávají při právě, náleží do 
Vracova. Ty jsou vydány těm nápadníkům ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin Mikulec 
za g[unt] 4 R. Ty jsou vydány do Vracova nápad[níkům] ut 
s[upr]a. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty [položil] 
Martin Mikulec za gr[unt] 4 R. Ty sou vydány do Vracova 
nápadníku ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Mikulec položil za grunt peněz ročních 3 R. Ty sou vydány 
nápadníkům do Vracova. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Mikulec položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Mikulec položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty sou vydané 
nápadníkům n[ebožtíka] Samuele Němce do Vracova. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Martina Mikulce prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Janovi 
Rudeckému za 67 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Mathouš Sečkař a Pavel Hepnar S.R.S.N. 
   NB. Na gruntě ut s[upr]a z té příčiny upuštěno jest, že 
k velikému spuštění přišel. 
             f 231a 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Jana Rudeckého prodán jest ten grunth Valkovi Tesbírovi ze 
Slizska za summu 67 R bez závdanku, platiti jej má každoročně 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Kneyzl a Adam Kyjovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty ten grunt ut s[upr]a 
Valek Tesbír prodal jej zase Vávrovi Hříbkovi za summu 67 R, 
Závdanku dal Valkovi 2 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Matěj Petrjal a Jan Ratibořský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy ten gr[unt] ut 
s[upr]a Vávra Hříbek prodal zase Jírovi Drahňovi za summu  
67 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 6 R, placení každoročně 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Matouš Rachovský a Vávra Hříbek S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Drahňa položil za 
gr[unt] svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Samuele 
Němce 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a, zůstávají při 
právě. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jíra 
Drahňa za gr[unt] svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] 
Samuele Němce, ty přijal purgkmistr Martin Mráz, zůstávají při 
právě 2 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Drahňa 
položil za gr[unt] peněz 3 R. Ty přijal purgk[mistr] ut 
s[upr]a a zůstávají při právě. 
             f 231b 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] Mikuláše 
Šaška a spoluradních jeho jakož ten gr[unt] ut s[upr]a od 
mnoha leth pustý zůstával, aby obec m[ěstská] stráž[nická] a 
užitky J.M.H. panské i obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly, 
puštěn jest ten gr[unt] Jakubovi Gavlicovi za summu 60 zlm bez 
závdanku, placením ročně k obci města Stráž[nice], jestliž 
žádní nápadníci nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmí za stavení gru[ntu] a povinnosti Frantz Čejka a Jan 
Seruský SRSVN. Stalo se letha a dne ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemříce Jakub Gavlík, 
držitel gruntu ut supra, tenž grunt připadl pozůstalej po něm 
vdově Kateřině, druhej manželce jeho, kterážto nemohouce jej 
po tom nešťasném v roku 1718 vyhoření zase vystavěti, prodala 
jej Tomášovi Hovoranskému za 2 zlm 30 kr. Kterýžto se jemu 
nyní připisuje a odevzdává, placením hlavní verunkovej summy 
p[e]r 60 zlm ročně po 2 zlm obci městskej. Odevzdán 
             f 232a 
jest jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Frantze Báborského 
 
   Leta Páně 1737 dne 10ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Christopha Aloise Mihatsche a spoluradních toho času majíce 
Tomáš Hovoranský grunt ut supra sobě právně připsaný a 
odevzdaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Frantzovi 
Báborskému za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] odprodal. 
Pročeš se takový grunt, s těma na něm podlužnýma 60 zl 
mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] při posudcích 
ročně zpláceti, za jeho vlastní a dědičný Frantzovi Báborskému 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak vrchnostenských a městských p[an] Jozef 
Duray a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojích 
stran dne a roku ut supra. 
             f 232b 
Přípis domu Janovi Gavlíkovi od Frantze Báborského frejmarkem 
dostaného 
 
   Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Frantz Báborský grunt 
ut supra od Tomáše Hovoranského v držení, takový ze svej 
dobrovolnej vůle a společného stran domluvení prohandloval 
Janovi Gavlíkovi za dům svůj N 22, folio 255 a k tomu ještě 
přidal Frantz Báborský Janovi Gavlíkovi hotových peněz padesát 
štyri rýnské. Na čemž poněvadž strany ve všem společně se 
domluvili, spolu s tyma verunkovýma penězi, které grunt ut 
supra obci městskej platiti povinen jest ročně při posudcích 
po 2 zlm tenž Jan Gavlík povinen býti má. Podle toho připisuje 
se tenž grunt Janovi Gavlíkovi za vlastní a dědičný. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, vrchnostenských i městských p[an] Christoph 
Al[ois] Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran dne a roku ut supra. 
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21 Gr[unt] Václava Malenovského masaře 
 
   Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 103 nadepsaný Václav Malenovský drží grunth 
svůj od Jana Pernikáře za summu 100 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku i s penězi skoupenými do letha 
[15]94 vyplnil 25 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
počnouc rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 75 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item panu Jiříkovi Hleděnohorskému předních peněz náleží  
47 R. 
   Item Janovi Pernikáři posledních peněz náleží jemu 28 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Ryšavý, Matěj 
Lenoch, Petr Žákovský, Jan Němčický S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]95 položil Václav Malenovský za grunth peněz 
purgkrechtních Jiříkovi Hleděnohorské[mu] 5 R. 
 
   Letha 1596 Václav Malenovský masař prodal grunth svůj 
nahoře psaný Ondrovi Vápeníkovi za summu 100 R. Závdanku Ondra 
Vápeník položil Václavovi Malenovskýmu při odevzdávce 20 R a 
ostatek platiti má pořadně po 5 R.  
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
             f 241b 
zejména Matyáš Strejčků, Jan Olejník, Jan Patků S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních  
5 R. Ty přijal Jiřík Hleděnohorský. 
   Jakož jest Václavovi Malenovskýmu na tom gruntě 10 R 
náleželo, takové peníze Václav Malenovský Ondrovi Vápeníkovi, 
držiteli téhož gruntu, za 2 ½ R prodal. A tak tenž Václav tu 
spravedlnosti žádné více nemá. 
   Letha [15]97 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních  
5 R. Ty přijali poručníci statku neboštíka Hleděného. 
   Leta 1598 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních 5 R. 
Ty přijali poručníci statku neb[božtíka] Jíry Hleděnohorského. 
Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.        
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra 
Vápeník za grunt svůj 5 R. S toho vzala Kateřina Šmetová do 
Hradiště 2 R 15 gr, páni kroměřížští na vnuky n[božtíka] 
Hleděnýho 2 R 15 gr. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Ondra Vápeník 5 R. Ty přijal Jakub Vlach na místě pánův 
kroměřížských a Kateřiny Šmetový i lonské peníze. Ty peníze 
lonské i letošní odvedl Jakub Vlach pánům kroměřížským a 
Kateřině Šmetové. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra 
Vápeník nápadníkům n[ebožtíka] Jiříka Hleděného 4 R. Ty 
zůstávají na rathauze při páních, sou jemu vydány. 
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   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra 
Vápeník za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Hleděného 2 R 15 gr. 
Ty zůstávají na rathauze, sou jim vydány. 
             f 242a 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Ondra Vápeník za g[runt] nápad[níkům] Hleděného 5 R. Ty 
zůstávají při ouřadě, dáno z nich Jiříkovi Peyplovi do 
Hradiště 2 R 15 gr, ostatek zůstává při ouřadě. Sou též vydány 
Peyplovi. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Ondra Vápeník za gr[unt] 5 R. Ty zůstávají při ouřadu, dáno 
z nich Peyplovi 2 R 15 gr, více dáno jemu ostatek těch 
položených peněz 2 R 15 gr. 
 
   Téhož letha ut s[upra] Ondra Vápeník prodal podsedek svůj 
Janovi Zoubkovi za summu 100 R. Závdanku dal 20 R, ostatek 
platiti má od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Křemelínský, Štěpán Šmitů, Řehoř Zábřeský, 
Jan Švejza S.R.S.N. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Kateřina, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Zoubkovi, prodala 
podsedek ut s[upr]a Jírovi Kopřivnickýmu za summu 100 R. 
Závdanku jí dal 6 R a což více, totiž 14 R, na tom gruntě 
neb[ožtík] Jan Zoubek manžel její zaplatil, ty jest Jírovi 
Kopřivnickýmu pustila, ostatek, totiž 80 R, platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Sedlák, Lukáš Příborský S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Kopřivnický za grunt Janovi Pernikářovi 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Kopřivnicský za grunt Janovi Pernikářovi 4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jíra Kopřivnicský za g[runt] Janovi Pernikářovi 4 R. 
   Jakož na tomto podsedku náleželo Janovi Pernikářovi 
předních peněz 17 R, takové peníze Jan Pernikář odvedl Pavlovi 
Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi za dluh svůj, což jim za 
vinohrad v Stračinku povinen byl. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Kopřivnický Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi podle 
svrchu psaného odvodu 4 R. 
             f 242b 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Kopřivnický Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi za grunt 
každému po 2 R – 4 R. 
   Jakož náleželo Danielovi a Jakubovi Sedláčkům na tomto 
gruntě podli poručenství n[ebožtíka] Ondry Vápeníka bratra 
jejich každýmu na díl jeho po 17 R 5 gr, což učiní 34 R 10 gr, 
ty sou prodali Jiříkovi Kopřivnicskýmu za hotových 6 R 6 gr. A 
tak oni na tom gruntě nic nemají. 
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   Zůstává se ještě Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi 
podli odvodu Jana Pernikáře 9 R, placení po 4 R, a když se 
těch 9 R vyplatí, nebude povinen platiti toliko po 1 R 10 gr 
Lukášovi, bratru n[ebožtíka] Ondry Vápeníka, podli poručenství 
jeho summy 17 R 5 gr. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Kopřivnický za grunt svůj 4 R. Ty přijali Pavel Pikhart a Jíra 
Šalman podle odvodu ut s[upra]. 
   NB. Jakož náleželo z gruntu Lukášovi, bratru n[ebožtíka] 
Ondry Vápeníka, podle poručenství ut s[upr]a summy 17 R 5 gr, 
ty jest prodal Jírovi Kopřivnickýmu za hotové 3 R. A tak ten 
Lukáš tu nic nemá.  
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Kopřivnický za g[runt] 5 R. Ty přijali Pavel Pikhart 2 R 15 gr 
a Jíra Šalman 2 R 15 gr. A tak tu nic více nemají. 
 
   Letha Páně 1626 Jan Kunovský prodal ten ut s[upr]a grunth 
Martinovi Stavinožkovi za 80 R, platiti jej má každoročně po 
6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Kneyzl a Pavel Žeravský 
S.R.S.N. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin 
Stavinožka položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíra Kopřivnického 
peněz 2 R. 
             f 243a 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Stavinožka 
položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 4 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Stavinožka 
položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnicského 4 R. 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Stavinožka 
prodal ten grunth ut s[upr]a Jiříkovi Koníčkovi za summu 80 R. 
Závdanku dal jemu 8 R a platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Ambruzů a Martin Stavinožka S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Koníček 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 
2 R. Ty přijal následující purkmistr Jiřík Praštěk. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Koníček 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 
6 R. 
 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Koníček prodal ten 
grunt svrchu psaný Martinovi Kohoutovi z Radějova za summu  
80 R. Závdanku dal jemu 16 R, což měl Jíra Koníček 
zaplaceného, totiž 8 R, ty jemu pustil a platiti jej má ročně 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Frýdl, Martin Stavinožka a Samuel Cibulka 
S.R.S.N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kohout 
položil za gr[unt] svůj 6 R. Ty přijal Jiřík, syn neb[ožtíka] 
Jiříka Kopřivnického. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Kohout 
s Jiřík Kopřivnický předstoupili na rathauz a správu učinili, 
že Martin Kohout zkoupil na sobě a na gruntě svém summy 66 R, 
každý zlatý po 7 gr 3 ½ den, za kteréž dal Jiříkovi 
Kopřivnickému peněz hotových 16 R 2 gr. A tak Jiřík 
Kopřivnický na tom gr[untě] nic víceji nemá a Martin Kohout má 
ten gr[unt] zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
             f 243b 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřití Martina Kohouta pozůstalou vdovu 
pojal sobě Martin Mastný, kterémuž nadepsaný grunth připsán 
jest a odevzdán za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Martin Mastný z Německej ulice v lethu Páně 1669 za 
purgmistra p[ana] Lorence Zajíčka a spoluradních jeho po smrti 
Martina téhož Mastného, kterýž byl jeho grunt zaplacený, jak 
zápis napřed psaný toho atestiruje, prodán jest na místě 
sirotkův, vlastních dítek jeho, od ouřadu Adamovi Trubeckému 
za summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej povinen bude ročně 
po 3 zlm sirotkům Martina Mastného. Odevzdán jest jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za častné placení, povinnosti panské i obecní Jiřík 
Večeře, Šimon Vytřasil S.R.S.a N. ve středu před Božím tělem 
l[eta] 1669. 
 
   L[eta] 1671 16. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] 
Dašického Adam Trubecský položil gruntovních peněz za grunt 
svůj 1 zlm. Takový přijal Jiřík, vlastní syn nebo[žtíka] 
Martina Mastného nápadník. 
             f 244a 
   Letha Páně 1682 dne 8. Aprilis za purgkmistra pana Václava 
Kneysla a spoluradních jeho neboštík Martin Mastný učiníce 
testament, tak že grunt svůj zaplacený dítkám svým rovným 
dílem odporučil, z vůlí a vědomím ouřadu pouští se nadepsaný 
grunt Šebestovi Tumherovi, který sobě Annu, dceru po 
n[ebožtíku] Martinovi, za manželku pojal, v summě 60 zlm na 
ten a takový spůsob, že povinen bude druhým nápadníkům 
zpláceti. Stalo se dne a letha ut supra. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Matouš Glogar, Petr 
Šimkových S.R.S.P.a N. 
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   Letha Páně 1694 dne 26. Martii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních předepsaný grunt majíce 
ujatý Pavel Suchánek od Tumherky, však že ani připsaný sobě 
neměl a dálej pro nemožnost  svou držet nemohl, takový 
Martinovi Vlčkovi pustil. Který se jemu připisuje v tej summě 
jak nahoře, totiž v 60 zlm, placením ročně po 2 zlm 
nápadníkům. 
   Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností Jiřík 
Netolička, Jiřík Vlček S.R.S.N. 
   Tato pamět se zde činí, jak Martin Vlček Pavlovi Suchánkovi 
za vystavení 4 zlr 30 kr, aby však lepší k zvelebení jej 
přivedl, vypisuje se místo závdanku jemu 5 zlm. 
             f 244b 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Vlček 
z gruntu ut supra nápadníkům 55 zlm na letha spláceti, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tu 
uherskú rebelii přišel, nápadníci podobně jiným za vystavení 
třetí díl popustiti museli a jemu se tenž třetí díl, totiž  
18 zlm 10 gr alb, a nadto hnedt při posudcích pokládá 1 zlm, 
ty přijal Martin Sklenovský jakožto nejprvnější erb po 
neb[ožtíku] Masném, jsouce neb[ožtík] Masnej vlastní bratr, 
ostatních 35 zlm 20 gr povinen bude platiti na spůsob jak 
nahoře Masného dědicom 34 zlm 20 gr, Adama Trubeckého 1 zlm. 
             f 245a 
   Letha Páně 1727 dne 31. Octobr[is] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce držitel 
gruntu ut sup[ra] Martin Vlček gruntu toho délej držeti, 
takový z svej dobrovolnej vůle prodal zeťovi svému Martinovi 
Zahnašovi za hotových třiceti pět rýnských, kteréžto toliko za 
vystavení a za to, co na něm vyplaceného měl, se počítají. 
Pročež poněvadž oba na tej smlúvě dobrovolně přestali, týž 
grunt se připisuje jemu Martinovi Zahnašovi za vlastní, bez 
všelikých reštů běžících až do 31. Decembris 1727 
přicházejících, toliko verunkovú summu 35 zlm 20 gr alb bude 
povinen kupec platiti nápadníkům, totiž: 
   Masného dědicom 34 zlm 20 gr, 
   Adama Trubeckého 1 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl 
Košvic a otec jeho Martin Vlček S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jozefa Solaříka 
 
   Leta Páně 1771 d[ne] 15. Februarii za purgmistra p[ana] 
Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního Jozef Solařík ze švagrem svým Martinem Tomšejem a 
ohlásil, kterak on Jozef Solařík ten po n[ebožtíku] Martinovi 
Zahnašovi sirotkům dle testamentu odporučený dům na sebe 
přijímá v summě za 170 zlm, 
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z kterejchšto summy hned psaných 170 zlm svému švagrovi 
Martinovi Tomšejovi ve štvrt roce, jakožto ze svú manželkú 
nápadníkovi, osmdesát pět rýnskch vyplatiti se uvazuje. Pročeš 
se jemu Jozefovi Solaříkovi spolu s těma na tom domě obci 
městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 35 zlm 20 gr alb 
ročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a městských p[an] 
Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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             f 253a 
22 Grunt Jana Pátkova 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 43 nadepsaný Jan drží grunth svůj od Anny 
Michálkové mateře své koupenej za summu 65 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 35 R a letha [15]94 zadržel 5 R, ty náleží na 
kostel strážnicský. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R dopláceti zuostává  
25 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item na kostel strážnicský těch 5 R zadržalejch předních 
peněz náleží jim 10 R. 
   Item sirotkuom n[ebožtíka] Jíty Vítkové[ho] náleží ji[m] 
posledních peněz, na předměstí ti si[rotci] sou 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Špalovský, Michal 
Oravský S.R.S.A.N.R. 
   Item Danielovi Židu na tom gruntě náleží 10 R. Ty jemu jíti 
mají, když kostelníci své summy 15 R vyzdvihnou na kostel. 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný peněz zadržalých za 
grunth svůj 5 R. Ty přijali kostelníci podle poručens[tví] na 
kostel. 
   Letha [15]95 položil Jan svrchu psaný za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. Ty sou dány na kostel, přijali je 
hospodáři kostelní Jan Krs a Hradecký. 
             f 253b 
   Letha 1596 Jan Pátků položil peněz purgkrechtních na kostel 
5 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Pátek peněz purgkrechtní[ch] 5 R 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vítkového na předměstí. 
   Leta 1598 položil Jan Pátek peněz purkrecht[ních] za grunt 
5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.      
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Pátků 
za grunt svůj ostatních 5 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
   Těch pět zlatých za rok [15]99 položených přijal David 
Holomek na dluh n[ebožtíka] Daniele Žida. 
 
   Letha Páně 1651 za purgmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jakub Svobodníček pojmouc sobě po zemřití 
Jana Pátka ženu, pozůstalou vdovu za manželku, ten grunth 
nadepsaný jemu nápadem jakožto po manželce připadl. Po smrti 
Jakuba Svobodníčka nadepsaná vdova vydajíc Kateřinu, dceru 
svou vlastní, Pavlovi Bohunskému za manželku, takový grunth 
podle vysvědčení Daniele Velického a Martina Mastného na 
smlúvách svadebních zadala jest před díly jejích dítek tomuž 
Pavlovi Bohunskému. Kterýžto se jemu za zaplacený a žádnému 
v ničem nezávadný připisuje. 
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   Rukojmě za opravu grunthu Martin Mastný a Daniel Velický 
SRSaNR. 
             f 254a 
   Letha Páně 1672 dne 24. Octobris za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Bohunský maje 
grunt svůj ut supra, tak jakž zápis toho atestiruje, zcela a 
zouplna zaplacený, nemohouce pak pro sešlost věku svého 
všelijaké povinnosti panské i obecní zapravovati, takový grunt 
svůj prodal Bartkovi Gavlíkovi za su[mu] 35 zlm. Závdanku 
ihned při odevzdávce položiti má 5 zlm, ostatní pak summu 
počna při příštích posudcích po 2 zlm do vyplnění summy 
platiti povinen. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní p[an] Tomáš Svoboda a Matouš Rachovský SRSaNR. 
   Při tomto zápisu tato pamět se činí, že Pavel Bohunský 
jeden chlív do smrti jako i v domě hoferství době vymiňuje a 
za takové hoferství na porážku peněz ročně 1 zlm dáti povinen 
bude. 
 
   Letha Páně 1682 dne 18. Martii za purgmistra Václava 
Kneyzla Bartek Gavlík položil za grunt ut supra 4 zlm. Ty 
přijal Pavel Bohunský nápadník. 
   NB. Letha Páně 1682 dne 24. Maii za purgkmistra  Václava 
Kneyzla tak jakož Pavel Bohunský v roku 1678 pořádek a 
testament jest učinil, takový pak se zmarnil a jistou 
pořadnost o statečku svém učinil, pokud by se vynašel, platný 
bejti nemá, nýbrž při zápisu nahoře postaveném pozůstavuje se. 
             f 254b 
   Letha Páně 1683 dne 17. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzeka a spoluradních jeho Bartek Gavlík položil za 
grunt svůj 3 zlm. Ty přijal Pavel Bohunský nápadník. 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii proukažíce před J[ejich] 
O[patrnosti] pány na rathauzi jednu cedulku pod datum 9. Maii 
1674 ležíce Pavel Bohunský na smrtedlném posteli, z své dobré 
svobodné vůle, jakožto vlastní nápadník, upúští svého nápadu 
svrchu psanému Bartkovi Gavlíkovi 7 zl mor[avských], kteréž se 
jemu z hlavní summy za zaplacené vypisují. A tak ještě má 
dopláceti 21 zl mor[avských]. Stalo se za purgkmistrovství 
p[ana] Václava Žarůška. 
 
   Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Karla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce Apolena, pozůstalá vd[ova] 
po neb[ožtíku] Martinovi Gavlíkovi, z gruntu ut supra sirotkům 
neb[ožtíka] Pavla Bohunskýho 21 zlm na letha po dvouch zlm 
spláceti, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú 
rebelii spolu z jinými na ruinu vyšel a skrz to všem 
nápadníkom třetí částka z praetensi jejich se upúští. Tím 
spůsobem 
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i nadepsanej Apolonii třetí částka se upúští, totiž 7 zlm, a 
ostatní summu, totiž 14 zlm, ona Apolonia od Maryny Spěváčky, 
jinak dcery neb[ožtíka] Pavla Bohunského, jest skúpila za  
4 zlr a 1 zlr hned ten den při držaných posudcích pokládá. Ty 
přijala nadepsaná Maryna, sirotek neb[ožtíka] Pavla 
Bohunského, a ostatní nadepsaná Apolena ten rok, totiž při 
s[vat]ém Jiří 1 zlr, při s[vaté]m Janě 1 zlr a ostatní 1 zlr 
při svatém Václavě složiti povinna bude. Stalo se u 
přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra. 
 
Přípis domu Janovi Gavlíkovi 
 
   Leta Páně 1763 dne 28. Januarii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času zdědil Jan Gavlík po otcovi 
Jakubovi Gavlíkovi dům ut supra, který otcovi právně připsán 
nebyl, poněvadž ale otčím jeho Pavel Káčer v tom domě 
všelijaký věci, totiž komoru vrch postavěl, následovně na tom 
domě všelijaký praetensi má. Pročež se spolu na ten spůsob 
domluvili, aby otčím Pavel Káčer spolu s matkú Dorothú v domě 
svobodné bydlení měli až do jejich obouch smrti a kdyby se 
spolu 
             f 255b 
se synem Janem v jedné svědnici znážeti nemohli, povinný bejti 
maje syn Jan spolu z očímem Pavlem Káčerem na společní outraty 
svědničku staviti. A kdyby syn Jan dostatečnú příčinu měl, že 
on očíma z matkú aneb po smrti matky očíma v domě držeti 
nemohl, neb on u něho zůstati nechtěl, syn Jan povinen bejti 
má otčímovi padesáte rýnských za tou výminku zaplatiti. Pročež 
se nadjmenovaný dům Janovi Gavlíkovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný spolu z verunkovej summy ročně při posudcích po 1 zl 
mor[avských] připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císařsko 
král[ovských], vrch[nostenských] i městský[ch] pan Jozef 
Vychodil a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
             f 256a 
Přípis domu Frantzovi Báborskému od Jana Gavlíka frejmarkem 
dostaného 
 
   Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Gavlík dům ut 
supra po otcovi svém Jakubovi Gavlíkovi zděděný, takový ze 
svej dobrovolnej vůle prohandloval Frantzovi Báborskému za 
grunt jeho N 20, folio 232 a k tomu ještě Frantz Báborský 
přidal hotových peněz Janovi Gavlíkovi padesát štyri rýnské. 
Pročež poněvadž strany tak společně dobrovolně se domluvily a 
Frantz Báborský taky takové 54 zlr Janovi Gavlíkovi na hotově 
přidal, připisuje se a odevzdává tenž nahoře psaný grunt jemu 
Frantzovi Báborskému za jeho vlastní a dědičný, spolu    
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z povinností placení verunkových peněz, jestli by se na tom 
domě ještě vynašly, podle zápisu předního po 1 zl 
mor[avských]. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
cís[ařských], vrchnostenských i městských p[an] Christof 
Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích 
stran dne a roku ut supra. 
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23 Gr[unt] Martina Peškového 
 
   Ten nadepsaný Martin drží grunth svůj po n[ebožtíku] 
Václavovi Peškovi otci svém zuostalej, kteréhož jest nikdež 
v žádných knihách zápisem opatřeného a zapsaného neměl, ale 
podle správy starých lidí, jakž správu dávají, jej zouplna a 
docela zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.    
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan, syn 
vejš psaného Martina Peškového, podle rozdílu statku koupil 
grunt z půl lánem roli obsetým, z koňmi, z pluhem, z bránou a 
jinými všemi hospodářskými věcmi za summu 140 R. Z toho sobě 
srazil dílu svého 60 R, závdanku též položil 20 R, ostatek 
platiti má od letha 1600 po 4 R a od letha 1605 po 6 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Jurků Eliášového, Pavel Vyskočil, Ondra 
Vápeník S.R.R.A N.R. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil za grunt 4 R na 
sirotky Macha Václavových 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Václavových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha 
Václ[avových] 4 R. 
             f 265b 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan 
Václavových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha 
Václav[ových] 3 R. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského Jan Martina 
Peškova prodal grunt z půl lánem roli a jiným hospodářstvím a 
z polovicí osetí Pavlovi Vyskočilovi za summu 150 R. 
V závdanku pustil je[mu] na podsedku svým v Starém městě, 
který koupil od Kopleny [a] jej zaplaceného měl, 21 ½ R a 
přidal je[mu] ještě k tomu hotový 1 R, učiní toho 22 ½ R, 
ostatek platiti má od letha 1603 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukoj[mě] Blažek Kočiš, Pavel Hanáček, Matěj Šteruský, 
Bartoš Kutějka S.R.S.N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Vyskočil 
za grunt 6 R. Z toho přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Macha 
Václavového 4 R a Blažkovi Kočišovi na doplacení roli 
ostatních 2 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil za 
g[runt] Pavel Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Macha 
Václavových 6 R. 
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   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel 
Vyskočil prodal grunt požár ut s[upr]a s půl lánem roli 
robotní Balcarovi Chytroškovi z Křižanovic za summu 150 R bez 
závdanku, platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Pavel Vyskočil, Jiřík Těšínský, Jakub Chytroška 
S.R.S.A N. 
   Jakož jest Pavlovi Vyskočilovi na tomto gruntě na 
posledních penězích, což byl zaplatil, náleželo 34 R 15 gr, 
takové peníze jest Balcarovi Chytroškovi pustil. A tak on tu 
nic více míti nebude. 
   Letha 1609 od pana ouředníka puštěn tento grunt Balcarovi 
Chytroškovi [na] placení po 3 R.   
   Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Bartholoměje Šlechty 
položil Balcar Chytroška za týž grunt Pavlovi Vyskočilovi na 
místě manželky jeho 3 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Balcar Chytroška za týž grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R. 
             f 266a 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Balcar 
Chytroška za grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Balcar 
Chytroška za grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Balcar 
Chytroška za g[runt] Pavlovi Vyskočilovi 3 R. Z toho vzal 
Pavel Vyskočil podle přátelské smlouvy, jakž při statku 
n[ebožtíka] Matěje Váňového 150 zapsáno stojí, 1 R 15 gr a 
Jakubovi Polákovi do Spinku 1 R 15 gr. 
   Zuostává se jim oběma ještě na tom gruntě k vyzdvižení 
summy 19 R 15 gr, přijde každé[mu] po 9 R 22 ½ gr. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Balcar Chytroška 
položil za g[runt] Pavlovi Vyskočilovému 3 R. Z toho vzal 
Pavel Vyskočil 1 R 15 gr a Jakub Polák do Spinku 1 R 15 gr. 
   Ten Jakub Polák navrátil ty peníze Pavlovi Vyskočilovi za 
tou příčinou, že jemu dopustil dluh od J.M. Pána vyzdvihnouti 
4 R, což Pavlovi Vyskočilovi náležely. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Balcar Chytroška jinak Vavřalík za gr[unt] 3 R. Dáno z nich 
Vyskočilovi 1 R 15 gr a do Spinku 1 R 15 gr. 
   Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského přijato od 
Balcara Chytrošky za grunt 3 R. Ty sou vydané Pavlovi 
Vyskočilovi a do Spinku.  
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Balcar 
Chytroška položil za grunt peněz ročních 3 R. Dáno z nich 
Vyskočilovi 1 R 15 gr a do Spinku náleží 1 R 15 gr Jakuba 
Polácha sirotkům. 
        Pustý 
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             f 266b 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Janky p[an] purgmistr a 
p[áni] radní prodali ten gr[unt] požár bez roli robotní 
Pavlovi Pláškovi bez závdanku za summu 55 R, platiti jej má 
ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Mlejnek a Ondra Vítků S.R.S.N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Vytřasil 
na místě předka svého ut s[upr]a položil Janovi Peškovi 1 R  
15 gr. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil na 
místě předka svého ut s[upr]a položil za gr[unt] Janovi 
Peškovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil 
položil za gr[unt] na místě předka svého Janovi Peškovi, 
kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. Ty přijal Jan 
Peška. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Václav Vytřasil 
položil ročních peněz za gr[unt] svůj 1 R. Ten přijal Jan 
Peška. 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních upouští se Václavovi Vytřasilovi 
tak jako jiným vyhořelým sousedům polovici, co dopláceti měl, 
totiž 23 zl 7 gr 3 ½ den. 
             f 267a 
   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
Dašického a spoluradních jeho Šimon Vytřasil ukoupil jest ten 
spředpsaný grunt ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím za summu 55 zlm. 
   Na tom gruntě cokoliv Václav Vytřasil, otec vlastní jeho, 
vyplaceného má, to jemu jakožto synu svému z otcovskej lásky 
daruje a zde se jemu připisují a zaplaceného na gruntě tomto 
míti bude 31 ½ zlm 7 gr 3 ½ den. 
   Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Rozina, pozůstalá vdova 
po n[ebožtíku] Šimonovi Vytřasilovi, položila za grunt ut 
supra 4 zlm. Ty přijala Kateřina Malinka nápadnice. 
 
   Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho nemohouce pozůstalá vdova Rozina 
po neb[ožtíku] Šimonovi Vytřasilovi gruntu ut supra pro 
zešlost věku velebiti a povinností všelikých zbejvati, pak aby 
ten grunt k ruině a na skázu nepřišel, pouští tenž grunt 
Pavlovi Gajdovi a majíce táž vdova s třemi sirotky náležitě od 
neb[ožtíka] 31 ½ zl mor[avských] zcela zaplaceného, takový 
podíl její z své svobodné vůle daruje 7 zlm 28 gr s tou 
vejminkú, aby v tom gruntě sobě komůrku ustavě do smrti její 
v ní zůstávala a hospodář ji žádné moci vyhnati neměl, které 
se za zaplacené jemu vypisují, id est 7 zlm 28 gr. Jsouce pak 
taky Kateřina Malinka jakožto vlastní matka Pavlova toho 
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             f 267b 
gruntu a toliko sama, kteréhožto nápadu 19 zlm 23 gr se 
vynachází, tehdy ona s mateřskej přízně a lásky ty peníze za 
dědičné jemu Pavlovi zadává, aby žádný víc z bratrů na ten 
nápad se nedotahoval. A tak bude míti na tom gruntě psaný 
Pavel Gajda zaplaceného na summu 55 zlm v summě 27 zlm 23 gr, 
ostatní peníze ročně po 3 zlm sirotkům n[ebožtíka] Šimona 
Vytřasila platiti povinen jest 27 zlm 7 gr. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinností panských i 
obecních Lorenc Satkovský a Mikuláš Suchánek S.R.S.N. Dne a 
leta ut s[upr]a. 
 
   Letha Páně 1710 dne 11. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho Dorotha, pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Pavlovi Gajdovi, majíce ještě sirotkom neb[ožtíka] 
Šimona Vytřasila z gruntu ut supra ještě 27 zlm 7 gr alb 
zpláceti, z takovej summy dle usúzení J[ejich] Op[atrnosti] 
pánů a jeho Jiříka Vytřasila, sirotka neb[ožtíka] Šimona, 
povolení třetí částka pro velkú ruinu zkrz tu rebelantskou 
vojnu učiněnú témuž gruntu za vystavení se upúští, totiž 9 zlm 
2 gr 2 2/3 den 
             f 268a 
a jen k zaplacení 18 zlm 4 gr 4 2/3 den těmž nadepsaným 
sirotkom zůstává. Na touž summu dne ut supra pokládá při 
držaných posudcích 1 zlm, ty přijal Jiřík Vytřasil. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
   Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vd[ova] Gajdová pokládá na 
praetensi Jiříka Vytřasila 15 gr alb. Ty přijal Jiřík 
Vytřasil. 
 
   Leta Páně 1736 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] 
Pavla Gajdy, který od rebelantů Uhrů v tu nešťasnú vojnu 
v roku 1704 zabit byl, grunt ut supra připadl (po smrti po něm 
vdovy) na dva syny po něm pozůstalé Martina a Jiříka rovným 
dílem, na kterémžto až dosavad Jiří Gajda mladší syn 
pozůstával. Když ale ten Jiří Gajda nyní prostředkem smrti ze 
světa zešel i manželka 
             f 268b 
jeho a sirotci malí po něm pozůstali, kteří na takový grunt 
dosednúti a hospodařiti nedospělí a nedostateční jsú, pročež 
ustanovení poručníci těch sirotkův Martin Surý a Pavel Mikulka 
s uznáním toho za dobré a [s] povolením pana purgmistra a rady 
prodali jsou ten grunt Kateřině, pozůstalej vdově po 
neb[ožtíku] Martinovi Gajdovi, který jak nahoře opsáno jest na 
tomž gruntu polovici děditi měl, za hotových (po stažení svej 
polovice, kterú opsaným spůsobem spolu s dětma po manželi svém 
Martinovi Gajdovi praetendirovati měla) třiceti čtyri rýnské 
třicet krejc[arů], kteréžto jmenovaná Kateřina na hotově 
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složila a takové peníze 34 zl 30 kr poručník Martin Surý 
k rukám svým pod budoucí počet sirotčí na hotově přijal. 
Pročež se nyní připisuje a odevzdává grunt ten častěj řečenej 
Kateřině, vdově po Martinovi Gajdovi, a dítkám jejím za 
             f 269a 
vlastní, s placením ostatní verunkovej summy ještě 16 zlm  
19 gr 4 ½ den alb dědicům Vytřasilovským při posudcích ročně 
po 2 zlm. Odevzdán jest jí podle řádu purgkrechtního dne a 
letha ut supra u přítomnosti poručníka Martina Surého. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef 
Wainer a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N. 
 
 
   Na kerchov u kaple svatého Rocha, Rosalie a Šebastiana 
obrácen. 
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             f 277a 
24 Gr[unt] Pavla Vyskočilového 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 188 nadepsaný Pavel drží grunth svůj, kterejž 
jest od Jana, syna Jurky Eliášové[ho], koupil za summu 100 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 32 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 68 R. 
   Ta summa náleží odobám těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Venhledě předních peněz 
náleží jim 60 R. 
   Item Janovi, synu Jurky Eliášového, posledních peněz náleží 
8 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Vávra Klobúčník, Mikuláš 
Hrdý, Tomáš Oravský S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Pavel Vyskočil peněz purgkrechtních za 
grunth 6 R. 
   Letha [15]96 položil Pavel Vyskočil peněz purgkrechtních za 
grunth 6 R. 
             f 277b 
   Letha [15]97 položil Pavel Vyskočil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních za dotčený rok 6 R. 
   Leta 1598 položil Pavel Vyskočil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.              
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Pavel 
Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě za grunt svůj 6 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Pavel Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě za grunt 6 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel 
Vyskočil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Venhledě 6 R. 
 
   Letha 1602 za purgmistra ut s[upra Pavel Vyskočil prodal 
grunt svůj s půl lánem roli robotní v Sedlským poli, se  
2 koňmi, s vozem, pluhem a 1 krávou Mackovi Šteruskému za 
summu 150 R. Závdanku jemu dal 36 R, platiti má takto: letha 
1602 6 R a od letha 1603 po 8 R až do vyplnění summy. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Pešků, Bartoš Kutějků. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 18 R. 
   Janovi Jurky Eliášových 8 R, placením obojím po 6 R. 
   Pavlovi Vyskočilovi posledních peněz 88 R, půjdou jemu po  
2 R a když se osobám svrchu psaným jejich summa vyplní, půjdou 
jemu po 8 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Macek 
Šteruský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Venhledě 4 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Macek Šteruský za grunt 8 R. Z toho dáno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vávry Venhledě 6 R a Pavlovi Vyskočilovi dáno 2 R. 
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   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Macek Šteruský za g[runt] 8 R. S toho dáno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vávry Venhledě 6 R a Pavlovi Vyskočilovi dáno 2 R. 
             f 278a 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožmberského jakož 
náleželo na tomto gruntě Pavlovi Vyskočilovi 84 R, takové 
peníze prodal Matějovi Šteruskýmu za hotových 16 R. A tak 
Pavel na tom g[runtě] nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou 
stran ut s[upr]a. 
   Jakož náleželo Zuzanně po neb[ožtíku] Janovi Jurky 
Eliášových a Pavlovi synu jeho na tomto gruntě  posledních 
peněz 8 R, ty sou prodali Martinovi Šteruzskýmu za hotový 2 R. 
A tak tu též Zuzanně a Pavlovi synu jejímu nic nenáleží. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Matěj Šteruský za grunt s[irotkům] nebo[žtíka] Vávry Venhledě 
posledních 2 R. 
   A tak má grunt zaplacenej. 
 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matěj 
Šteruskej prodal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli robotní, 
s polovicí osetí ozimního, se dvěma koňmi, s půl vozem, 
s pluhem a jinejm příslušenstvím Janovi Novákovi za summu  
150 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 
1613 při Vánocích po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za opravu, placení a povinnosti J.M. Páně Matěj 
Šteruskej, Řehoř Talků, Jan Kostickej, Jan Kojetínskej 
S.R.S.N. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Nováků Martinovi Šteruskému za grunt svůj 8 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Nováků položil 
Martinovi Šteruskému za g[runt] 4 R. 
 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Pachtilů 
pobyv na tom gruntě 2 ½ letha ušel pryč z ženou i z dětmi a 
svršky též pobral a Martin Šteruský ujal ten grunth a prodal 
jej Jírovi Pláškovému za 70 R bez závdanku, platiti jej má 
počna letha 1616 po 3 R. Ta summa náleží Martinovi Šteruskému. 
   Rukojmě Petr Kostka, Thomáš Venclových, Vácslav Drahokoupil 
a Marcelík na Peškovském S.R.S.N. 
             f 278b 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra 
Plášků ujav ten grunt bez závdanku za něj nic nezaplatil a 
potom jej téhož roku zase prodal Jírovi Křižanovskému za summu 
70 R bez závdanku, platiti má ročně po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jan Bartošků, Jan Kojetínský a Marcelík Chytroška 
S.R.S.N. 
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   Leta svrchu psaného Jíra Křižanovský položil za grunt 
Martinovi Šteruskému peněz prvních 3 R. Ty jest Martin 
Šteruský přijal. 
   Ten Jíra Křižanovský z toho gruntu po zhoření jeho nočním 
časem preč ušel letha 1618. 
 
   Letha Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty od 
ouřadu města Strážnice, s povolením pana ouředníka 
strážnickýho, prodán jest grunt napřed psaný s půl lánem roli 
robotním a jiným k němu příslušenstvím Jírovi Vráblovi za 
summu 20 R bez závdanku, placením od letha 1621 po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti 
Pánu i obecní Jan Kojetínský, Jan Bartošků a Marcelík 
Chytroška S.R.S.A N., tak jakž nahoře zapsáni sou. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra 
Vrábl prodal grunt napřed psaný s půl lánem roli robotním 
Jírovi Hrbatýmu z Němčí za summu 20 R bez závdanku, platiti má 
touž summu každoročně po 2 R. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení téhož gruntu i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Křehák a Jan Rachovský Polák 
S.R.S.A N. Actum před s[vatý]m Vácslavem letha a za 
purg[mistra] ut s[upr]a. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1632 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest 
ten gr[unt] požár (však bez roli robotní) Janovi Kučerovi bez 
závdanku za summu 20 R, placením ročním po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Bobek a Jan Routek SRSN. 
             f 279a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kučera položil 
za grunt peněz ročních 1 R. Zůstávají při právě, má se 
vyhledati, komu náleží. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kučera položil 
za gr[unt] peněz ročních 1 R. Ten přijal Jiřík Praštěk 
následující purgkmistr a zůstává při právě. 
   Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jan Kučera položil 
za grunt svůj, kteréž přijal purgmistr ut s[upra] 3 zlm. 
 
       Pusté 
 
       Jest na krchov obrácen. 
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             f 289a 
25 Gr[unt] při kerchově bratrském 
 
   Ten jest od dávních leth zaplacenej. 
 
 
    Jest na kerchov obrácen. 
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             f 301a 
26 Gr[unt] Jana Krále, barveníka pláten 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch skoupenejch 
v kůži červené v listu 121 nadepsaný Jan Král drží grunth 
svůj, kterejž od Tomáše Holdy stolaře koupil za summu 50 R. 
   Na kterejž jest do letha [15]94 závdanku vyplnil 9 R a tak 
ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R až do 
vyplnění Tomášovi Stolaři totiž 9 R a po vyplnění těch 9 R a 
od letha 1605 rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 41 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Tomášovi Holdovi stolaři 9 R. 
   Item obci městské strážnicské i s těmi 6 R, což jest na tom 
gruntě Jírovi Hudcovi náleželo, kteréž sou od něho za 1 R 
skoupili, náleží ji[m] 32 R. A tak ten Jíra Hudec tu nic více 
nemá. Ty peníze obci městské strážnicské hned od letha [15]95 
při Vánocích po 3 R jíti mají. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Šarka, Antoní[n] Mayer 
S.R.S.A.N.R. 
             f 301b 
   Letha 1595 položil Jan Král peněz purgkrechtních obci 
městské 3 R. 
   A Tomášovi Stolaři též položil 1 R. 
   Letha 1596 položil Jan Král za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. Z toho vzali na obec 3 R a Tomáš Stolař 
přijal přijal 1 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Král barveník obci městské 3 R. 
   A od Tomáše Holda koupil peněz, které jemu náležely 7 R a 
dal jemu za to 2 R hotovejch. 
   Leta 1598 položil Jan Král barveník za grunt svůj obci 
městskej 3 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.   
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Haza, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Královi barveníkovi, za 
grunt obci městské 3 R.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila 
Haza, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Královi, za grunt 
obci městské 3 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin 
Kohout barveník za grunt obci městské 3 R. 
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin 
Kohout barveník za gr[unt] obci městské 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Martin Kohout za g[runt] obci městské 3 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Martin Kohout za g[runt] obci městské 3 R. 
 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož 
podsedek ut s[upr]a od vpádu nepřátelského 8 leth pořad 
zběhlých pustej zůstával jeho žádnej ujati nechtěl, aby tedy  
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platy a jiné povinnosti J.M. Páně neucházely, prodán jest od 
purgkmistra a radních jeho s jistým dovolením J.M. Páně 
Pavlovi Char[vá]tovi za summu 20 R bez závdanku, ostatek 
platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za placení a opravu a povinnosti J.M. Páně Václav 
Nivnickej, Václav Plášek S.R.S.N. 
             f 302a  
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Charvát prodal 
podsedek Řehořovi Bítovskému za 30 R bez závdanku a týž Řehoř 
Bítovský prodal zase dotčený podsedek Václavovi Opavskému za 
summu 65 R. Závdanku mu dal 5 R, ostatek platiti má od letha 
1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Ostrý a Jakub Kučera SRSAN.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Opavský položil za grunt peněz ročních obci městské 1 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Opavský položil za grunt obci městské peněz ročních 2 R. 
 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Opavský prodal podsedek svůj Janovi Martišovi za summu 27 R. 
Závdanku dal 5 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Jidášek, Václav Hanák a Jíra Kříženský SRSAN. 
   Téhož letha Jan Martiš položil peněz za grunt 2 R. Ty sou 
přijaté na obec městskou. 
 
   Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Martiš prodal ten podsedek zase Janovi Trnkovi za summu 30 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R, platiti má ročně počna 
leta 1619 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Chládek a Lukáš Prokšů SRSN. 
 
        Pustý 
 
 
    Jest obrácen na kerchov. 
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             f 313a 
27 Gr[unt] Jana Spalovského 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 55 nadepsaný Jan Spalovský drží grunth svůj, 
kterejž od Matěje Šargy a Jakuba Rouskového za summu 30 R 
koupil a jej podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]94 
zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského prodán 
podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po n[ebožce] Anýšce Šargové, 
Lukášovi Příborskému za summu 70 R. Závdanku položil 8 R, 
z toho vydáno za dluhy n[ebožky] Šargové panu Janovi 
Skřičkovskému 4 R 7 ½ gr, sobotek 19 gr, nebošce v nemoci 3 R 
3 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Jurky Eliášového, Jiřík Noha, Jan Bolf 
SRSaN. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Lukáš Příborský 
za grunt 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy. 
             f 313b   
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lukáš 
Příborský za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jana Šargy 1 R. 
   A jakož náleželo Anně, dceři n[ebožtíka] Tomáše Zlínského, 
do Zlína nápadu po Anášce Šargovej z tohoto podsedku summy 
16 R, takové peníze prodala Lukášovi Příborskýmu za hotových  
3 R. A tak ona tu nic více nemá. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Lukáš 
Příborský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Lukáš Příborský zadržalých a letoších na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Šargy 3 R. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Lukáš 
Příborský prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Mezřickýmu za 
summu 31 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Petr Sojka, Thomáš Hlučínský, Lukáš Příborský 
S.R.S.A N. 
  
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra 
Horemachových pojmouc sobě manželku [po] nebo[žtíku] Václavovi 
Mezřickým položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 
2 R. Zuostává ještě dopláceti na sirotky ut s[upr]a 29 R. 
   Rukojmě za to Jiřík Výborný, Jakub kuchař panský SRSAN.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R. 
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   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R. 
   Jakož náleželo Anně Šarkové dovzíti na tomto gruntě 
předních peněz summy 22 R, ty jest Jiřík Kulhánek manžel její 
z Veselí prodal Jírovi Horemachovi za hotový 4 R 18 gr. A tak 
táž Anna Šarková na tom gruntě nic míti nebude. 
   A tak nebude povinen platiti až od letha 1624, to jest za 
12 leth pořad zběhlých. 
   A tak ten grunt zouplna a docela zaplatil. 
             f 314a 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra 
Horemachů maje grunt zaplacený prodal Tomášovi Kovalovskému za 
summu 70 R. Závdanku dal Tomáš Jírovi 14 R, platiti má ročně 
počna leta 1618 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Peců a Jan Chládek S.R.S.N. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš 
Kovalovský položil Jírovi Horemachovi za gr[unt] 3 R. 
   Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš 
Kovalovský položil za grunt Jírovi Horemachovi peněz 2 R. Ty 
jsou vydány témuž Jírovi Horemachovi. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Plidychovému za summu 70 R 
bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jakub Hodslavský a Martin Mořkovský 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Plidychů 
prodal ten grunth Pavlovi Sedlákovému za su[mu] 71 R 15 gr. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 1 R 15 gr, platiti jej má 
každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Hanousek a Jan Plidychů S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Sedláků 
prodal ten grunth ut s[upr]a Martinovi Špačkovému bez závdanku 
za summu 71 R 15 gr, platiti jej má každoročně po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Václav Večeře a Matouš Rachovský S.R.S.N. 
             f 314b 
   Letha 1631 za purg[istra] Jana Šlechty Martin Špaček 
položil Jírovi Horemachovi za gr[unt] 1 R 15 gr. 
   Letha 1632 za pug[mistra] Martina Jankhy Martin Špaček 
položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních 1 R 15 gr. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Špaček 
položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi, kteréž i přijal peněz 
ročních 1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin špaček 
položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních, kteréž i 
přijal 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Špaček 
položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních, kteréž 
přijal 1 R 15 gr. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Špaček položil 
za gr[unt] Jírovi Horemachovému peněz ročních, kteréž přijal  
1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Špaček 
položil za gr[unt] svůj Jírovi Horemachovi peněz ročních, 
kteréž přijal 1 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho jest tento grunt po zemřití Martina Špačka 
zase prodán Bartoňovi Jalupskému za summu 71 R bez závdanku, 
placením každoročně při posudcích po 3 R. 
   Rukojmě za opravení, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Jan Velický a Matěj Vlk SRSaN. 
   Na témž gruntě náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry 
Horemachovským a tak na obec městskou připadlo, totiž 55 R  
15 gr. 
        Pusté 
             f 315a 
   Letha Páně 1713 dne 1. Aprilis za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka vystavíce grunt ut supra Martin Gajda z holého místa, 
který mnohonácte leth pustý byl, aby pořádek městský v tom 
zachován byl, jej sobě připsati dal. Kterýžto se jemu 
připisuje v summě jak předtím 71 zlm, však že tenž grunt 
z holého místa vystavěl, aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, 
třetí díl za vystavení se mu upúští, totiž 23 zlm 20 gr, 
ostatní peníze povinen bude platiti obci městskej ročně po  
3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
   Polhocení od datum zápisu na 3 letha. 
 
   Leta Páně 1736 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica a spoluradních toho času po smrti držitele 
gruntu ut sup[ra] Martina Gajdy pozůstalá po něm vdova 
Kateřina dosednouce a doplatíce na gruntě Nro. 23, na kterém 
její ne[božtík] manžel polovici k praetendirování měl, 
             f 315b 
tento grunt ut supra s povolením práva prodala jest Martinovi 
Moravcovi za hotových 39 zlr 45 kr, kteréžto peníze nadepsaná 
Kateřina k rukám svým přijala. Podle čehož se ten grunt 
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připisuje a odevzdává Martinovi Moravcovi za vlastní, 
splacením ostatní verunkovej summy 47 zlm 10 gr alb ročně při 
posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a 
leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef 
Wainer a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Antonína Haubfogla 
 
   Leta Páně 1773 dne 13. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho předstúpili na dům radní po 
neb[ožtíku] Martinovi Moravcovi pozůstalí sirotci, totiž 
Dorota, Anča a Maryna, a přednesli, kterak oni dle poručenství 
jejich neb[ožtíka] otce tento grunt ut supra sice vespolek 
držeti mají, nic však méně pozorujíce, že tenž grunt opravu 
hrubú potřebuje, k čemuž vespolek aby outraty vynakládati 
obtížně by jim přicházelo, pročež domluvíce 
             f 316a 
se vespolek tenž grunt ut supra Antonínovi Haubfoglovi, 
jakožto manželovi Doroty, v summě osmdesáti rýnských 
dobrovolně popúští, mezi tím ale pokavadž by jednej neb druhej 
straně tenž na ně připadající díl p[e]r 26 zlr 40 kr 
nevyplatil anebo jim u něho svého švagra bydleti se jim 
nelíbilo, tehdy na předcházející jednej neb druhej strany 
čtvrtletní výpověď on Antonín Haubfogl zavázán býti má straně 
takovej těch zvrchu psaných 26 zlr 40 kr hotovýma vyplatiti 
tak dlúho ale, pokudž v domě u něho by pozůstávali, žádného 
interesu nedávati. A poněvadž na tomž gruntě verunkových peněz 
47 zlm 10 gr alb se vynachází, kteréžto při posudcích obci 
městskej po 2 zlm spláceti se mají. Pročež spolu i s takovýma 
nadřečenému Antonínovi Haubfoglovi se dotčený grunt za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Carl Večeřa 
a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N. 
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             f 325a 
28 Gr[unt] Jana Hlavy ševce 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
v listu 72 nadepsaný Jan Palovský drží grunth svůj, kterejž od 
Jana Marka Taliánovýho syna koupil za summu 100 R. 
   Na to jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 
vyplnil 54 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po 
roku po 6 R dopláceti zuostává 46 R. 
   Ta všecka summa náleží obci městské strážnicské. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Šrámek, Mikuláš Hrdý 
S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Jan Hlava za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Hlava za grunth obci městské peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Hlava za grunth obci městské peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Leta 1598 položil Jan Hlava za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.         
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Hlava 
za grunt svůj obci městské 6 R. 
             f 325b 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle 
rozdílu statku Lida, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi 
Hlavovi, ujala grunt ut s[upr]a z vinohradem a jinými svršky 
v summě 258 R 12 gr. Z toho sobě porazila dílu svého, což na 
ni přišlo 60 R 18 gr a tak zůstává mimo poražení dílu svého 
dopláceti 197 R 24 gr, placením od letha 1600 po 6 R a od 
letha 1602 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Daniel Dluhošů, Tobiáš Bílský, Tobiáš Jurků, 
Mikuláš Jurků S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a  položila Lida 
vdova závdanku 12 R. Z toho dáno k obci peněz koupených 6 R a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy dáno 6 R. 
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila Lida 
Hlavka za g[runt] obci městské 2 R. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Lida Hlavka 
prodala podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Novákovi za summu  
158 R. Závdanku jí dal 30 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Kozel, Jan Tomášků S.R.S.A N., též David 
Labrů. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Nováků 
za grunt obci městské ostatních 8 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Mikuláš Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy 
ševce 8 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty (nedopsáno). 
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             f 326a 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek požár napřed psanej, pozůstalej po neb[ožtíku] 
Mikulášovi Novákovým Jiříkovi Vejbornému za summu 100 R bez 
závdanku a po 5 R platiti má při každých Vánocích. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Mochol, Jan Tomášků, Jan Dluhoš a Matěj 
Starinský S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík 
Vejborný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy 
ševce 7 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík 
Vejborný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy 
ševce 5 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jiřík Výborný 
položil za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce  
5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Výborný 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce  
5 R. 
 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Marta, 
zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jiříkovi Výborném, prodala 
podsedek ten, kterýž se jí v dílu po manželu jejím dostal, 
Janovi Ratiškovskému za summu 160 R. Závdanku jí položil při 
odevzdávce 35 R, platiti jej má takto: hned leta svrchu 
psaného při posudku položiti má 5 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný na ten spůsob, aby jej ročně platil počna leta Páně 
1614 při posudku po 8 R. 
   Rukojmě Jan Drahotoušský, Adam Bělínský, Jíra Medloch a 
Tobiáš Komňanský SRSN. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce předních peněz  
48 R. 
   Lidě Hlavce 30 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Výborného 22 R. 
   Martě, manželce Jiříka Výborného vydělaných 25 R. 
             f 326b 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Jan Ratiškovský za ten grunt neb podsedek 5 R.   
   Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Ratiškovský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce  
8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R 
a Matyášovi Hrnčíři, co Marta na tom gruntě vydělala 3 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Ratiškovský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy 
ševce 8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy 
ševce 5 R a Mathyášovi Hrnčíři vydáno 3 R. 
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   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Ratiškovský položil za grunt 8 R. Dáno z nich na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Mathyášovi Hrnčíři vydáno  
3 R. 
 
   Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Ratiškovský prodal 
podsedek svůj se vším příslušenstvím za 160 R Janovi Pišťákovi 
bez závdanku, platiti má pp 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Drahotoušský a Tomáš Hlučínský SRSN. 
   A jakož jest Jan Ratiškovský na tom gruntě měl zaplaceného 
64 R, ty jest všecky Janovi Pišťákovi pustil. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Pišťák položil za grunt peněz ročních 8 R. Z toho dáno na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Matyášovi 
Hrnčířovi dáno 3 R. 
 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Pišťák prodal podsedek svůj Jiříkovi Sklenovskému za summu  
160 R, závdanku jemu dal 50 R, platiti má ročně po 8 R. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Lukáš Příborský a Tomáš Hlučínský SRSaN. 
   NB. A jakož jest měl Jan Pišťák na tom podsedku zaplaceného 
22 R, ty jest pustil Jírovi Sklenovskýmu. 
   Téhož letha Jiřík Sklenovský položil za gr[unt] 8 R. Na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy dáno 5 R a Matyášovi 
Hrnčířovi dáno 3 R, ty přijal. 
             f 327a 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík 
Sklenovský prodal grunt svůj napřed psaný v Německé ulici 
Vácslavovi Šlechtovi ševci za summu 160 R. Závdanku týž 
Vácslav Šlechta dal Jírovi Sklenovskýmu  peněz hotových 20 R a 
ještě téhož závdanku doložiti jemu má při Vánocích letha 1623, 
totiž 13 R, ostatek summy dopláceti má počnouc od téhož 1623 
letha každoročně po 8 R. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení téhož gruntu i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Doubek, Michal Fic bednář  
S.R.S.A N. 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Šlechta 
doložil ostatek závdanku, totiž 13 R. Ten závdanek přijala 
Zuzana, manželka nebožtíka Jíry Sklenovského. 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Šlechta 
prodal ten grunth svůj napřed psaný Janovi Hákovi za summu  
160 R. Závdanku týž Jan Hák Václavovi Šlechtovi dal 15 R a což 
na něm týž Václav (mimo vzetí závdanku) zaplaceného měl, to 
jest všecko Janovi přidal, ostatek summy platiti má každoročně 
po 8 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Kneyzl, Jan Houska, Jakub Řehořů a Tomáš 
Zubřický S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za 
grunth ut s[upr]a do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce  
6 R. 
             f 327b 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Hák prodal 
gr[unt] svůj Vítkovi Janulovi za 160 R. Závdanku dal jemu 19 R 
18 gr a což na něm více zaplaceného měl, to Vítkovi přidal, 
platiti jej má ročně po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Uhlečík a Jan Peška S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vítek Janule 
položil za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 
peněz ročních 5 R. 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Vítek Janule 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 
peněz ročních 3 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Vítek Janule 
položil za gtr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 
peněz ročních 4 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vítek Janule 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 
peněz ročních 4 R. 
   NB. Ty 4 R jsou omylem připsané do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jana Hlavy ševce, náleží k obci podle obdarování odoumrtního 
po nebo[žce] Lidě Hlavce. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Vítek Janule 
z jistého povolení slovoutného pana Jana Jakubovského, toho 
času ouředníka panství strážnického, ten grunt nadepsaný ze 
vším příslušenstvím prodal jest Martinovi Glogovskému za summu 
160 R. Závdanku jemu dal 48 R a cožkoliv Vítek Janule na tom 
gruntě zaplaceného měl, to jest naprotiv tomu Martinovi 
Glogovskému pustil, placení každoročně po 8 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Daniel Teyber a Jan Piláč S.R.S.a N. 
             f 328a 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Martin Glogovský 
položil ročních peněz za grunt svůj 2 R. Ty přijal purgkmistr 
ut s[upr]a na obec městskou. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Martin Glogovský zemřel, vdova pozůstalá 
nemohouc pro nemožnost a zešlost věku svého grunthu ut supra 
držeti, takový jest pustila Šimonovi Strakovi zeti svému v tej 
summě, jakž jej neb[ožtík] byl ujal, totiž v 160 R bez 
závdanku a cožkoliv neb[ožtík] manžel její na tom gruntě 
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vyplatil, totiž 50 R, to jest témuž Šimonovi z lásky mateřské 
pustila, placení každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M. Páně i obecní Jiřík Zigala a Jakub Planický S.R.S.a N. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] poněvadž Šimon 
Straka také vyhořel, jemu také na poručení vrchnosti tuto se 
polovici sráží, co dopláceti měl, totižto 55 zlm a má tak 
mnoho dopláceti. 
 
   Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho po smrti neb[ožtíka] Šimona Straky Thomáš 
Scholc pojmouc sobě Zuzannu pozůstalou vdovu za manželku, 
grunth nadepsaný v tej summě, tak jakž jej neb[ožtík] předek 
jeho ujal, totiž v 160 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Kudlík a Valenta Petrjal SRSaNR. 
             f 328b 
   Letha Páně 1672 dne 14. Maii za purgkmistra p[ana] Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho po smrti neboštíka 
Tomáše Šolce i Zuzany manželky jeho sirotci pozůstalí po 
neboštíkovi Šimonovi Strakovi nemohouce jak J.M.Cís[ařské] 
contributi, tak všelijaké povinnosti panské i obecní 
zapravovati, týž grunt jest prodán Bartolomějovi Pecnovi za 
summu 160 zlm. Závdanku ihned při odevzdávce sirotku Martinovi 
Strakovi dal 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Martin Bazar a Václav Stárek S.R.Sp.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho budúce nadepsaný grunt 
velmi zruinirovaný a spuštěný, aby k zvelebení svému a 
vystavení přišel, puštěn jest od J[ejich] O[patrnosti] pánů 
týž grunt Jiříkovi Zinochovi v tej summě, jak jej Pecen měl, 
souc velmi spuštěn za 60 zl mor[avských] bez závdanku, 
placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu a vystavení gruntu, všeliké povinnosti 
c[ísařské], panské i obecní Martin Zábřeský a Petr Janíčků 
S.R.S.N. dne a leta ut supra. 
             f 329a 
   Letha Páně 1690 dne 30. Maii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho nemohouc vdova pozůstalá po 
neboščíkovi Jiříkovi Zinochovi pro nemožnost svou ten grundt 
délej držeti, takový jest Šimonovi Jalubskému pustila, který 
se mu připisuje v tej summě, jak měl neb[ožtík] její manžel, 
totiž za 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením po 2 zl 
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mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu, všeliké povinnosti 
cís[sařské], panské i obecní Jiřík Bohunský, Václav Jurášek 
S.R.S.N. dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho maje sobě k držení 
připsaný Šimon Jalubský jináč Hubka nahoře položený grunt, 
takový bratrovi svému Janovi Hubkovi pouští, který se jemu 
taky v tej summě připisuje, totiž za 60 zl mor[avských] bez 
závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, všelijaké cís[ařské], panské i 
obecní povinnosti p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Matúš 
Glogar S.R.S. dne a letha ut supra. 
             f 329b 
   Letha Páně 1700 dne 1. Aprilii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho předstoupíc Jan Jalubský na 
rathauz města Stráž[nice] přednesl, že jest gr[unt] ut supra 
Mikolášovi Hornému profrejmarčil za grunt v počtu 15, na který 
jemu ještě 9 zlm přidal. Kterýžto se Mikulášovi Hornému v tej 
summě, jak jej Jan Jalubský připsán měl, připisuje, totiž  
v 60 zlm, těch pak 9 zlm zlatých, co Janovi Jalubskému dal, 
jemu se zde vypisují, ostatek platiti bude povinen ročně po  
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a zvelebení gr[untu] a povinnosti Matěj 
Mikulka a Pavel Ježek SRSVaN. 
   Nápadníci po neb[ožtíku] Mart[inovi] Glogovském. 
             f 330a 
   Dne 13. Decemb[ris] 1708 za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních jeho Matěj Glogovský majíc na gruntě 
ut s[upr]a 51 zlm praetensi svý jemu patřící, takovú prodal 
nadepsanému Mikulášovi Hornému za hotových 15 zlr, za které se 
jemu za zaplacené vypisuje těch 51 zlm. A tak bude míti svůj 
grunt zouplna zaplacený. 
   Solutum. 
 
   Letha Páně 1725 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana[ 
Antonína Havlíčka a spoluradních roho času přijdouce držitel 
gruntu ut supra Mikuláš Horný do chudoby a do tak velkých 
dluhů, že již dostatečný není takové zaplatiti, tím meněj ten 
grunt držeti, pročež pro ten nedostatek svůj prodal jej z svej 
dobrovolnej vůle Frantzovi Heinrichovi, příchozímu 
z Budiškova, za hotových čtyriceti pět rýnských. Kterýžto 
grunt se jemu Frantzovi Heinrichovi připisuje za vlastní a 
docela zaplacený, bez všelikých reštů až do datum zápise. 
   Rukojmě za opravu gruntu a 
             f 330b 
placení povinností p[an] Frantz Čermák a p[an] Gottfrid Mayer 
S.R.S.V.a N. 
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   Na contributzi za rok 1725 kupec za sebú zanechal 3 zlr  
20 kr až do datum zápise. 
 
   Letha Páně 1729 dne 22. Sempembris za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času přijdouce grunt ut 
supra skrz nešťasný de dato 18. Octobris 1726  v Německej 
ulici vyšlý oheň na ruinu a padnouce držitel jeho Frantz 
Heinrich do chudoby a dluhův, že jej netoliko zase vystaviti, 
ale také ani dluhův, které v tom Kampschillinku 45 zlr 
k placení na sebe vzal a k tomu zas jiné jak na contributzi, 
tak všeliké městské povinnosti zaseděl, poplatiti nedostatečný 
a nemožný zůstal. Proč[ež] z velikej potřeby, aby v tom město 
nehynúlo a rešty poplaceny býti mohly, právně na prodej plus 
offerenti prohlášen jest byl a podle toho nejvyžší a nejlepší 
kupec Jozef Najman se jest ohlásil a 30 zlr za něj tak pustý 
dáti se offeriroval. Pročež poněvadž se žádného lepšího kupce 
nenacházelo, grunt ten od ouřadu města Strážnice jmenovanému 
Jozefovi 
             f 331a 
Najmanovi puštěn a za těch 30 zlr hotových peněz prodán jest, 
kteréžto peníze 30 zlr on k rukám ouřadu na rathauzi složil. A 
podle toho připisuje se ten grunt Jozefovi Najmanovi za 
vlastní, dědičný a docela zaplacený bez všelikých reštů buďto 
císařských, panských neb obecních až do 31. Decembris běžícího 
1729 roku, jakož také od těch dluhů, které by Frantz Heinrich 
komu postranně dlužen byl, kupec svobodný bejti má, toliko 
contributzi a jiné běžité daně teprv za rok 1730 platiti 
začne. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a pan Václav Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut 
supra. 
 
   Ty 30 zlr z rathauze vydané jsou následovně: 
   Na contributzi z tohoto domu zasedělú na rešt až do roku 
1726 inclusive zasedělý 14 zlr 43 kr. 
   Na contrib[uci] p[er] annis [1]727, [17]28 a [17]29 po 
sražení defalcati za oheň 2 zlr 23 kr. 
   Na služeb[né] za [1]727, [17]28 a ¾ roku 1729 1 zlr  
55 ½ kr. 
   Na alnis [1]728 31 ½ kr a [1]729 15 kr, spolu 46 ½ kr. 
   Vánoční dáňky p[er] 1728 19 ½ kr a [1]729 13 ½ kr ¾ rok  
33 kr. 
   Činsu z domu toho p[anu] rychtářovi [1]729 1 zlr 6 kr. 
   Na služeb[né] za 1729 z domu v Nové ulici 35 kr. 
   P[anu] Cašpar[ovi] Weinerovi dluhu, co za Mikuláše Horného 
Heinrich na sebe vzal 2 zlr 19 ¼ kr. 
   Benjaminovi Židovi podobně takového dluhu 5 zlr 38 ¾ kr. 
                                                S[uma] 30 zlr. 
   (Poznámka po straně) Tyto 7 zlr 58 kr nesložil Jozef Najman 
na rathauzi, než má jich on a pasive vypsané. 
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             f 331b 
Přípis domu Václava Krejčího 
 
   Leta Páně 1759 dne 17ho Janua[rii]  za purgkmistra pana 
Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času zůstalý 
grunt ut supra po neboš[tíku] Václavovi Prokšovi, který sobě 
připsaný neměl, jest vdova po něm ze svej dobrej vůle 
Václavovi Krejčímu za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodala a 
do svej smrti svobodné bydlení v tom domě sobě vymínila. 
Pročeš se nadjmenovaný grunt Václavovi Krejčímu za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Ignatz Košvitz a 
p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti splnomocního 
Jozefa Prokša na místě vd[ovy] Prokšovej a koupce Václ[ava] 
Krejčího dne a roku ut supra. 
 
Přípis Martina Šrámka 
 
   Leta Páně 1760 dne 25. Aprilis za purgkmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spolu- 
             f 332a 
radních tohož času majíce Václav Krejčí grunt ut supra právně 
sobě připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle 
Martinovi Šrámkovi za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] 
prodal, čistý bez výminky předešlej hospodyni Kateřiny 
Prokšovej, kdešto prodavač téhož gruntu Václ[av] Krejčí 
všechny povinnosti do dnešního dne zaplatiti se zavázal. 
Pročeš se nadjmenovaný grunt Martinovi Šrámkovi ze vším na něm 
od starodávna majícím právem za jeho vlastní, čistý a v ničemž 
nezávadný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
královsk[ých], vrchnostensk[ých] i městských p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti 
obojí[ch] stran dne a roku ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      146 
             f 337a 
29 Gr[unt] Tobiáše Bílského 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 126 nadepsaný Tobiáš drží grunth svůj, 
kterejž jest od purgmistra a starších města Strážnice koupil 
za summu 180 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 30 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 10 R dopláceti zuostává 150 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item na zbor strážnicský podle poručenství n[ebožtíka] Jíry 
Puky předních peněz náleží jim 55 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky na posledních 
penězích náleží jim 95 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Matěj Tuček, Staněk 
Bednář, Jan Hlava, Jan Spalovský S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Tobiáš Bílský za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních], kteréž Viktorin Straka na zbor k sobě přijal 
10 R. 
   Letha [15]96 položil Tobiáš Bílský za grunth, kteréž na 
zbor přijaty sou 10 R. 
             f 337b 
   Letha [15]97 položil Tobiáš Bílský za grunt hospodářům 
zboru 10 R. 
   Leta 1598 položil Tobiáš Bílský za grunt svůj hospodářům 
zboru 10 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiš 
Bílský za grunt hospodářům zboru 10 R ost[atní].  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Tobiáš Bílský za grunt 10 R. Z toho dáno ostatních peněz na 
zbor 5 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky dáno 5 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Tobiáš 
Bílský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 4 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš 
Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 10 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Tobiáš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Housky 10 R. 
 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského prodán 
podsedek ut s[upr]a Anně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] 
Tobiášovi Bílským, za summu 180 R. S toho sobě srazila z dílu 
svého 19 R a tak dopláceti zůstává od letha 1605 summy 161 R, 
placením po 10 R. Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Bartošů, David Ptáčník, Jíra Provazník, Daniel 
Dluhošů, Jiřík Výborný S.R.S.N. 
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   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky předních peněz 66 R, 
placením po 10 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Bílského 95 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Thomáš Hlučínský, manžel Anny ut s[upr]a, za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Housky 5 R. 
             f 338a 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Thomáš Hlučínský, manžel Anny ut sup[ra], za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Housky 10 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Tomáš 
Hlučínský za rok 1610 a za rok 1611 za grunt a za vinohrad 
s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky 15 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Tomáš 
Hlučínský za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky 15 R.  
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš 
Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Housky 15 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Tomáš Hlučínský 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky  
15 R. 
   Letha 1615 položil Tomáš Hlučínský za purgkmistra 
Bartholoměje Šlechty za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] 
Thobiáše Bílského 15 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš 
Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Housky 8 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš 
Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše 
Bílského 8 R. Protož se jim připisují, že Jana Houska z gruntu 
přebral 9 R, o čemž při statku zapsáno. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš 
Hlučínský položil za grunt peněz ročních 8 R. Z toho dáno do 
s[tatku] n[ebožtíka] Tobiáše Bílského na převzaté peníze 1 R a 
do téhož statku ostatek též dáno 7 R. 
 
   Letha 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového po smrti 
Thomáše Hlučínského týž purgkmistr spolu z svými radními 
prodali ten grunt Janovi Houskovi za 125 R bez závdanku, 
platiti má každoročně po 5 R. 
   Rukojmě Šimon Lelout a Václav Jelénka SRSaN. 
   Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Houska 
položil za grunth ut s[upr]a peněz ročních 2 R. Ty přijala 
Kateřina, dcera neb[ožtíka] Tobiáše Bílského. 
             f 338b 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jan Houska 
položil za grunth peněz ročních 5 R. Ty přijala Kateřina, 
dcera neb[ožtíka] Thobiáše Bílského. 
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   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Houska položil 
za g[runt] Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského 2 R, kteréž 
přijala. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Houska položil 
za grunth Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského peněz ročních 
2 R 15 gr. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Houska 
položil za grunt Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského peněz 
ročních 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Houska 
položil za grunt svůj 1 R. Jsou vydány Kateřině nebo[žtíka] 
Thomáše Bílského. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska položil 
za grunt svůj, kteréž sou vydány Kateřině nebo[žtíka] Thobiáše 
Bílského 3 R.  
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska položil 
za gr[unt] svůj, kteréž sou vydány Kateřině nebo[žtíka] 
Thobiáše Bílského 2 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Houska položil 
za gr[unt] svůj Kateřině nebo[žtíka] Thobiáše Bílského, kteréž 
přijala 3 R. 
  
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska zemřel 
a po sobě ten gr[unt] zanechal, kterýž jest kšaftem pořádným 
Janovi Houskovi jinak Hlučínskému bratru svému odporučil, aby 
sobě jej až do summy prodajnej področně splacoval. A tak 
odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Václav Večeře a Jan Nejezchlebů S.R.S.a N. 
             f 339a 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Hlučínský položil za 
gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. Ty přijala Kateřina 
neb[ožtíka] Thobiáše Bílského. 
 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Hlučínský 
prodal ten grunt ut s[upr]a Řehořovi Vítkovému za summu 125 R. 
Závdanku jemu dal 12 R 8 gr 4 den a cožkoliv na tom gruntě 
zaplaceného se nalezne, to jest všeckno Jan Hlučínský Řehořovi 
Vítkovému pustil, placení každoročně po 5 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Matouš Šašků S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Řehoř Vítků položil za 
gr[unt] svůj peněz ročních 2 R 15 gr. Ty přijala Kateřina 
neb[ožtíka] Thobiáše Bílského. 
   Letha 1644 za purgmistra ut sup[ra] položil Řehoř Vítků 
peněz verunkových za rok 1640 toliko 2 R. Ty přijal Martin, 
syn n[ebožtíka] Thobiáše Bílského. 
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   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Řehoř Vítků 
položil peněz ročních 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a za 
rokh 1644. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta Řehoř Vítků 
položil peněz ročních 1 R. Ten přijal Martin, syn n[ebožky] 
Bílskej. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta Řehoř Vítků 
skoupil jest poslední peníze na gruntě, totiž 30 R, od Jiříka 
Svobody z Veselí, kteréž jemu nápadem po manželce jeho 
přináležely, za summu 4 R 8 gr 4 den. 
   A tak týž Jiřík Svoboda na tomž gruntě nic více k dobírání 
nemá. 
             f 339b 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil 
Řehoř Vítků za grunt svůj Janovi Hlučínskému jinak Houskovi, 
kteréž on přijal 2 R 15 gr. 
   A tak ještě Řehoř Vítků na tom gruntě povinen bude področně 
Janovi Hlučínskému jinak Houskovi 47 R 21 gr 3 den dopláceti. 
 
   Leta Páně dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] Řehoř Vítkův 
poněvadž také vyhořel, tím spůsobem jako jiným vyhořelým 
upouští se polovici 23 R 25 gr 5 den. 
   Jakož jest měl Řehoř Vítků na gruntě ut sup[ra] 23 R 25 gr 
5 den Janovi Hlučínskému področně dopláceti, takové peníze 
jest od něho skoupil, za kteréž jemu dal jednu krávu, 
v penězích 5 R. A tak již Jan Hlučínský na tom gruntě nic více 
nemá, nýbrž Řehoř Vítků  bude míti grunth ut supra zouplna a 
docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se dne  
4. Febr[uarii] 1658. 
 
   L[eta] Páně 1670 11. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních jeho po smrti Řehoře Vítkových v Německé ulici 
Anna, pozůstalá vdova provdajíce se za Víta Zimorazického 
podobně zemřela. Vít Zimorazický zdědíce po smrti Anny man- 
             f 340a 
želky svej sobě věnovaný a smlouvami svadebními zadaný díl, 
jemu vlastně patřící grunt, jakž napřed zápis i placení 
poslední toho attestiruje, zaplacený, tímto zápisem se jemu 
nadepsanému Vítovi Zimorazickému odvádí a připisuje za volný a 
savobodný. Však aby povinen byl to, cokoliv na klášter a 
kostel strážnický skrz testament nebo[žtíka] Řehoře Vítkovýho 
odkázáno jest, id est p[e]r 10 zlm, obojí summy 20 zlm, 
splacovati z gruntu toho povinen bude. Když takovou summu 
vyplatí, bude míti grunt ten zaplacený. 
   Rukoj[mě] za opravu i placení Jan Dvořák, Jan Nejezchleba 
S.R.S.a N. dne ut supra. 
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   Protestiroval Mikuláš Šašek jakožto nebo[žky] Anny 
Řehořkovej krevní přítel po smrti Víra Zimorazického anebo za 
živobytí jeho, pokudž by dům na prodej byl, předním kupcem 
bejti má. Protestaci náležitě peněžitú složil a kromě něho 
jinému žádnému aby prodán nebyl. 
 
   Letha Páně 1678 dne 17. Septembris za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Vít Zimorazický majíce svůj grunt 
zouplna a docela zaplacený, takový jest z milostivým J.V.H.Mti 
povolením nemohouc pro 
             f 340b 
sešlost věku svého všeliké povinnosti jak Mti cí[sařské], tak 
panské zapravovati, prodal Janovi Horákovi za summu 80 zlr. 
Závdanku ihned jemu položil 10 zlr, však s tou výminkú, aby 
jemu jedna světnička až do smrti jeho, tolikéž jeho manželky, 
z jednú komůrkú přána byla, ročně na tu summu pokládati má po 
3 zlr, čtvrtý pak zl[atý] také se každoročně porážeti má za 
ochranu jejich, přejíc jim místa u sebe. A tak se ten grunt 
Janovi Horákovi odevzdává za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti jak J.V.H.Mti, tak obecní i 
opravu gruntu Mikoláš Šašek, Jan Dvořák vlastní rukú 
společ[nou] a nerozd[ílnou]. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k pozůstalé 
vdově po n[ebožtíku] Janovi Horákovi, aby grunt k zvelebení 
přišel, puštěn jest ze vším příslušenstvím Martinovi 
Hovoranskému za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně po  
3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N.P. Tomáš Svoboda a 
Matěj Bártků dne a leta ut supra. 
             f 341a 
   Nápadníci: 
   Klášter a kostel strážnický 20 zlm 
   S[irotci] n[ebožtíka] Jana Horáka 19 zlm. 
   Vít Zimorazický 41 zlm. 
 
   NB. Tento nápad proukážíc spravedlivě p[an] Mikuláš Šašek 
jakožto krevní přítel vdovy Zimorazické, že sobě od ní z lásky 
a svobodné vůle těch 61 zlm, co jí patřilo, darováno má a 
platíce on grunt v Zákostelní ulici k obci městské, a to  
80 zlm 29 gr 1 den, jakž toho tam zápis ukazuje, pročež tento 
nápad 61 zlm proti těmto 80 zlm se vypisují. A tak držitel 
gruntu tohoto obci městské na místě p[ana] Mikuláše Šaška mimo 
od předka svého zaplacených 19 zlm tou summu 61 zlm. Stalo se 
za purgkmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho 
dne 12. Martii a[nn]o 1688. 
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   Letha Páně 1707 dne 13. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních téhož leta Martin Hovoranský 
zůstávaje na gr[untě] ut s[upra] od rebelantů leta 1704 
spáleném, zvelebíc a vystavíc nětco zas při něm, prodal jej 
před 2 lety Matúšovi Svinkovi za summu prodajnú 80 zlm. Místo 
závdanku dal jemu ihned 20 zlr, které za jeho vystavení toliko 
přináleží, ostatní summu těch 80 zlm 
             f 341b 
platiti bude povinen nápadníkom ut s[upra] každoročně po  
3 zlm. Odevzdán jest Matúšovi Svinkovi za volný a svobodný. 
   Rukojmí za zvelebení gruntu a povinnosti všeliké Jan Moučka 
a Jan Čejka slíb[ili] RSAN. 
 
   Letha Páně 1708 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních jeho majíce sirotci neb[ožtíka] Jana 
Horáka na gr[untě] ut s[upra] praetensi svej 19 zlm, takové 
prodali Jan a Zuzana, vlastní děti ne[božtíka] Jana Horáka, 
držiteli gr[untu] ut s[upra] za hotových 8 zlr 30 kr. A tak se 
Matúšovi Svinkovi za zaplacené vypisují 19 zlm a sir[otci] 
neb[ožtíka] Jana Horáka žádnej praetensi na tom domě míti 
nebudú. 
 
   Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka z gruntu 
svého ut supra obci městské strážnickej 61 zlm na letha 
spláceti, z takovej summy se jemu upúští, že 
             f 342a 
tenž grunt spolu z jinými skrs tou uherskú rebelii na ruinu 
vyšel, upúští se třetí díl, totiž 20 zlm 10 gr a na to při 
držaných posudcích toho dne pokládá 2 zlm. A tak se jemu za 
zaplacené vypisují 22 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 38 zlm 
20 gr, platiti bude ut supra. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1711 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka z gruntu 
ut supra ještě obci městské strážnickej 38 zlm 20 gr na letha 
spláceti a majíce zase na gruntu na předměstí No. 69 nomme 
uxorio 24 zlm pratensi, takovú praetensi převedl jest na grunt 
tento ut supra na zaplacení summy tej 38 zlm 20 gr. A pročež 
se jemu tuto těch 24 zlm za zaplacené vypisují a jen toliko  
14 zlm 20 gr k obci jemu k splacení na spůsob k placení ut 
supra pozůstává. Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 342b 
   Letha Páně 1712 dne 11. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka 
z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 14 zlm 
20 gr, takové aby skúpiti mohl, J[ejich] Op[atrnosti] páni 
zvolili a jemu touž nadepsanú summu za hotových 6 zlr prodali, 
kteréžto on hned na hotově položil. A tak obec strážnická na 
tom gruntě nic více praetendirovati mocti nebude, nýbrž on 
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Matúš Svinka svůj grunt docela zaplacený míti bude. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. Solutum. 
             f 343a 
   Letha Páně 1732 dne 8. Novembris za purgmistra pana 
Antonína Duraye a spoluradních toho času po smrti neboštíka 
Matúše Svinky po učiněných rozdílách mezi dědici při ouřadu 
hejtmanském a tam mezi něma učiněném přátelském porovnání 
grunt ut supra připadl na nejmladšího syna Matúše Svinku, tak 
jak on Matúš Svinka to spisem od ouřadu hejtmanského 
vyzdviženým osvěčil, že tak společných dědiců dobrovolné 
porovnání jest de dato na zámku strážnickém 26. Septembris 
1731 a podle toho aby mu do kněh purgkrechtních připsán byl, 
uctivě žádal. Pročež se jemu Matúšovi Svinkovi grunt jakožto 
po rodičích zděděný připisuje a odevzdává za vlastní a 
zaplacený a žádnému ze spoludědicův v ničem nezávadný. Stalo 
se d[ne] a leta ut sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín 
Duray a p[an] Václ[av] Košvic S.R.S.V.a N. 
             f 343b 
Přípis Jiříka Svinky 
 
   Leta Páně 1774 dne 21. měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních toho času jakož jest po 
neb[ožtíku] ab intestato zemřelém Matúšovi Svinkovi mimo jinej 
majetnosti taky přítomný grunt mezi své společné dědice, totiž 
vdovu Annu, syny Ignáce, France, Jiříka a Jozefa, pak dcery 
Annu a Bětu k podělení přišel. Takový dle porovnání 
přátelskýho společní jmenovaní dědici Jiříkovi Svinkovi na 
podíl jeho otcovský s tím doložením, aby on u p[ana] Carla 
Večeře pozůstávající dluh p[e]r 30 zlr na sebe přijal a matku, 
respective pozůstalú vdovu, až do smrti její u sebe v domě měl 
a ji živil, jsou popuštěný byl, povolení dali. Dle čehož taky 
grunt tento se svrchu psanému Jiříkovi Svinkovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Vencl Lánský a pan 
Johann Tyml S.R.S.V.a N. u přítomnosti společných dědiců. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Capitall dem Kirche 
St. Martin gehörig, welche hier primo loco versicheret worden.    
   Straßnitz am 13. Aug[ustii] [1]796. Prat. 
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30 Gr[unt] Daniele Dluhošového 
 
   Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch skoupenejch 
v kůži červené v listu 80 nadepsaný Daniel Dluhošů drží grunth 
svůj od purgkmistra a starších města Strážnice za summu 116 R 
koupenej, kterejž jest letha [15]91 podle téhož zápisu ut 
s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej za zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho Daniel 
Dluhošů prodal podsedek ut s[upr]a Davidovi Ptáčníkovi za 
summu 132 R. Na to jemu David Ptáčník dal podsedek svůj 
v Starým městě zaplacenej v 60 R, a tak zůstává dopláceti obci 
městské od letha ut s[upr]a  po 8 R – 72 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Slováků, Matěj Manů, Daniel Dluhošů  
S.R.S.A N.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
David Ptáčník obci městské 8 R. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podli 
rozdílu statku Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Davidovi Ptáčníkovi, vzala podsedek požár ut s[upr]a v summě 
105 R. Z toho sobě srazila dílu svého 41 R, zůstává dopláceti 
64 R, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
             f 349b   
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Izaiáš Tkadlců na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své za 
grunt obci městské 6 R. 
   Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Izaiáš Tkadlců na místě Kateřiny ut s[up]a manželky své za 
grunt obci městské 6 R.  
   Letha 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Izaiáš Tkadlců jinak Žoužela obci městské 6 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Izaiáš 
Tkadlců jinak Žoužela obci městské 6 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izaiáš 
Žoužela položil obci městské za g[runt] 6 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Izaiáš Žoužela 
za g[runt] obci městské 6 R.   
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Izaiáš Žoužela za g[runt] obci městské 6 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Izaiáš 
Žouželů položil za grunt obci městské 6 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izaiáš 
Žouželů položil za grunt obci městské 6 R. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Izaiáš Žouželů za grunt obci městské 6 R. 
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   Letha Páně 1622 dne 24. Februarii za purgkmistra 
Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho prodán jest požár po 
n[ebožtíku] Izaiášovi Žouželovým Mikulášovi Kneslovi za  
105 R. Závdanku dáti má 10 R a platiti každoročně při 
posudcích, když se počnou jiní požárové platiti, po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Ondra Frydecký, Pavel Žeravský, Pavel Plášek, Václav 
Častkovský S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.   
             f 350a 
   Mikuláš Knesl majíce sobě po Zuzanně manželce své v statku 
neboštíka Izaiáše Žoužela povinný dluh, jmenovitě 97 R 28 gr  
3 den, takovou summu sobě na tomto gruntě, poněvač do téhož 
statku Žouželovského náleží, porazil. A tak již toliko za 
tento grunt dopláceti povinen bude: 
   Na obec města Strážnice předních peněz 4 R. 
   A do statku Izaiáše Žoužely 3 R 1 gr 4 den. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Jankho Mikuláš Knesl 
položil za tento grunt ostatních na obec stráž[nickou] 4 R. 
   A jakož jest nápadníkům neboštíka Izaiáše Žoužely 3 R 1 gr 
4 den náleželo, takové peníze tíž nápadníci jsou společně 
prodali Mikulášovi Kneslovi za hotových peněz. 
   A tak Mikuláš Knesl má svůj grunt zouplna a docela 
zaplacený. 
 
   Letha Páně 1702 dne 21. Febru[arii] za purgmistra pana Jana 
Dašického a spoluradních téhož letha Václav Kneyzl majíce ten 
gr[unt] ut s[upr]a po otci svém Mikulášovi zcela a zouplna 
zaplacený, nápadem přišlý, na kterém nemaje ho sobě podle 
pořádku městského připsaného, dlouhé leta zůstával, až svůj 
věk k starosti strávil, takže více pro zešlost věku svého na 
tomž gr[untě] zůstávati a povinnosti zbejvati nemohouc, 
             f 350b 
pustil jest ten gr[unt] Janovi synu svému. Který se mu v tej 
summě, jak jej sám měl, ve 105 zlm připisuje a odevzdává, však 
na ten spůsob, kdyby se mladší syn Vencl z vojny navrátil a 
hospodářem býti chtěl, aby mu z něho postoupil a on Vencl 
Janovi polovici jeho splatit bude. Pakli by Vencl hospodářem 
býti nechtěl, tehdy on Jan Venclovi jeho díl aby vyplatil a 
kdyby se z vojny nenavrátil, díl Venclů jemu připadne. 
Odevzdává se jemu zan volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] pan Jiř[ík] Peldřimovský a p[an] 
Pavel Hořák. 
   NB. Pamět se činí, že Václav Kneyzl do smrti svej v tom 
domě místo sobě vymínil a syn to zdržeti slíbil. Jestliž by 
pak skrze ženy jejich jitřitost se díla, teda že mu na dvoře 
světničku vystaví. 
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                  f 351a 
   Letha Páně 1726 dne 11. April[is] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nemohouce Jan 
Kneyzl gruntu ut supra pro nemožnost svou délej držeti, takový 
z svej dobrovolnej vůle prodal Jakubovi Mozlerovi za padesáte 
šest rýnských hotových peněz, které taky Jan Kneyzl náležitě 
k rukám svým přijal. Pročež se mu Jakubovi Mozlerovi připisuje 
a odevzdává za vlastní a docela zaplacený bez všelikých reštů 
až do 1. April[is] tohoto běžícího roku. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayser a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.A.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Pamět se činí, poněvadž mocí předního zápisu Jan Kneyzl 
polovic bratrovi, který ve vojně jest, Václavovi kdyby se 
navrátil z domu toho zaplatiti povinen jest a o tom dokonale 
se neví, zdaliž ještě živ jest. A poněvadž Jan Kneyzl všecky 
ty peníze k sobě přijal, pročež za cautzi a Pfandt jistoty 
těch peněz zadal týž Jan Kneyzl jednu svú vlastní štěpnicu za 
Starým městem podle Lukáše Červenky a Martina Stanislava 
ležící, tak kdyby 
             f 351b 
jmenovaný Václav Kneyzl z vojny přišel, aby na tej štěpnici na 
tú polovici k praetensi za dům 28 zlr majíce regress svůj 
vzíti mohl. A podle toho tej štěpnice Jan Kneyzl nebude moc 
prodati ani podstaviti, dokudž by jistota nepřišla, že by již 
ten nadjmenovaný Václav při živobytí nebyl a potomků žádných 
neměl. 
 
Přípis Ignáca Možnara domu 
 
   Leta Páně 1774 dne 11ho měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času pozůstajíce 
grunt tento po smrti napřed psaného Jacuba Možnara mezi 
společné po něm pozůstalé dědice na podíly, takový dle pravého 
rozvržení a dobrovolného stran uznešení Ignác Možnar, vlastní 
syn téhož neb[ožtíka] Jacuba Možnara, v summě jedno sto 
padesáte rýnských na sebe jest přijal a druhých spoludědiců 
dokonale vyplatil, takže oni žádnej praetensi více na tomž 
domě míti nemožú a nemají. Podle toho taky grunt ten se jemu 
Ignácovi Možnar za jeho vlastní, volný a dědičný i docela 
zaplacený tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení všelijakých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Petr 
Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
             f 352a 
Přípis Andrisa Tománka 
 
   Leta Páně 1774 dne 13ho máje za purgmistra pana Antonína 
Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Ignác Možnar 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, v ničem   
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nezávadný, takový z svej dobrej vůle odprodal vejš jmenovanému 
Andrisovi Tománkovi za summu hotových peněz jedno sto 
sedumdesát čtyri rýnské. Pročež grunt ten jemu Andrisovi 
Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu 
purgrechtního tímto připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Carel 
Večeřa a pan Frantz Gatty S.R.S.V.a N. 
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             f 361a 
31 Grunt Kateřiny Duchkové 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 83 nadepsaná Kateřina Duchková drží grunth 
svůj po n[ebožtíku] Duchkovi Pastejři muži svém pozuostalej a 
od purgmistra a starších strážnicských koupenej za summu  
120 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]93 vyplnila 34 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích 
rok po roku po 8 R dopláceti zuostává 86 R. 
   Ta všecka summa náleží si[rotkům] n[ebožtíka] Ondry 
Medlocha. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jíra Fryštatský provazník, 
Linhart Suchánek krejčí S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]94 položila Kateřina Duchková za grunth peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   Letha [15]95 položila Kateřina Duchková peněz 
purgkrechtních 8 R. 
 
   Letha 1596 Kateřina Duchková grunth napřed psaný 
odfrejmarčila Jírovi Bartošových na takový spůsob, aby z něho 
a za něj doplatil jmenovitě od letha [15]96 při Vánocích po  
8 R – 70 R. 
   Rukojmě Tobiáš Sloup, Martin Peců, Linhart Cigánek S.R.S.N. 
             f 361b 
   Letha [15]96 Jíra Bartošových položil za grunth peněz 
purgkrechtních 8 R. 
   Letha [15]97 Jíra Bartošových položil za grunth svůj 8 R. 
   Leta 1598 Jíra Bartošových položil za grunt svůj peněz 
purgk[rechtních] sir[otkům] n[ebožtíka] Medlocha 8 R. Actum za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra 
Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Medlocha 8 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra 
Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Medlocha 8 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra 
Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha 
4 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jíra 
Bartošů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha  
8 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jíra Bartošů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Medlocha 8 R. 
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   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku, pozůstalého po neb[ožtíku] Jírovi Bartošovým, 
Kateřina manželka jeho koupila podsedek ut s[upr]a za summu  
50 R. Z toho sobě srazila dílu svého 40 R, zůstává dopláceti 
sirotkům 10 R, placení při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán 
jí za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Pěkník, Mathyáš Hrnčíř, Martin Peců  
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Mochol na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své na 
s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Mochol na místě manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ondry Medlocha 4 R. 
             f 362a 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Mochol na místě manželky své 6 R. Z toho dáno na 
s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha ostatní 3 R a na kostel 
strážnický podle poručenství n[ebožky] Kateřiny Duchkové, jakž 
o tom při gruntě 34 Jíry Fryštackýho zapsáno jest, prvních 
peněz 3 R. Ty 3 R jsou odevzdány zase s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jíry Jana Bartošového, neb jim náleží a toto omylně zapsáno 
jest. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Mochol s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového za grunth 
6 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Mochol s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového za grunth 
6 R.  
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Mochol za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana 
Bartošového 6 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Mochol 
za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Híry Bartošového 6 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vácslav Mochol za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry 
Bartošového 6 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Mochol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana 
Bartošo[vého] 4 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Mochol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana 
Bartošového 3 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Mochol položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Jana Bartošo[vého] 6 R. 
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   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Jidášek i na 
místě Kateřiny své manželky prodal ten gr[unt] ut s[upr]a 
Martinovi Rachovskému za summu 110 R. Závdanku dal jemu 17 R a 
platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Jidášek a Jan Lazebníků S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Rachovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bartošového  
3 R. 
             f 362b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin 
Rachovský položil za grunt svůj 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Jana Bartošového, kteréž Hans Brože sedlář přijal. 
 
   Letha 1635 dne 26. Junii za purgkmistra Jiříka Prašťka 
Martin Rachovský majíc gr[runt] ut s[upr]a ukoupený, takový 
pustil jest frejmarkem se vším k němu příslušenstvím i 
placením ročním, i za summu nahoře podotknutou Lukášovi 
Prokšovému, tolikéž což Martin Rachovský na gr[untě] ut 
s[upr]a področně vyplatil, i to Lukášovi Prokšovému pustil. 
Naprotiv tomu Lukáš Prokšů Martinovi Rachovskému gr[unt] svůj 
v takových vejminkách nahoře oznámených postoupil, kdežto 
podle smlouvy dobrovolné, mezi stranami stalé. Odevzdán ten 
gr[unt] Lukášovi Prokšovému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Jidášek a Martin Rachovský 
S.R.S.a N. 
   Letha a za purkmistra ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil za 
gr[unt] peněz ročních obci městské 3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil 
za gr[unt] peněz ročních obci městské 4 R. 
   NB. Tyto peníze proto se k obci připisují, že jest 
nebo[žtík] Václav Mochol všelijakých contribucí a zbírek 
k obci povinen zůstal summový[ho] 39 R 12 gr 3 den. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Lukáš Prokšů 
položil za gr[unt] peněz zadržalých k obci 3 R. Ty přijal 
Martin Mráz následující purgkmistr. 
   Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta položil Jan 
Prokšů za grunt 1 R. Ten přijal purgkmistr ut supra. 
             f 363a 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po smrti Lukáše Prokšového pan purgkmistr a 
páni prodali ten grunth Janovi Prokšovému, synu jeho 
vlastnímu, za summu 110 R. Z tej summy  se jemu sráží, co tak 
otec jeho področně vyplatil a Martin Rachovský jemu pustil, 
totiž v jednej summě 34 R, ostatek summy povinen bude 
každoročně při Vánocích po 6 R platiti. Odevzán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Adam Moravec a Jan Dvořák S.R.S.a N.R. 
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   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jan Prokšů také vyhořel, 
upouští se mu z summy, co dopláceti měl, polovici 38 R. 
 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho budúce spravedlivý 
nápadník vlastní syn Jan Jana Prokšového tohoto gruntu, zaujal 
se ho mající nápad po otci svém, zaplaceného 70 zl 
mor[avských] 17 gr 4 den. Jsouce pak ještě bratr nápadník a 
jeden zemřel, s povolením jeho maje on sám grunt, aby grunt 
ten zvelebil a povinnosti všeliké zbývati mohl, pouští se 
s tím nápadem, co na jeho podíl přichází 23 zl mor[avských]  
16 gr 3 den za prodejnú summu 110 zl mor[avských], placením 
ročně k obci m[ěstské] strážnic[ké] po 3 zl mor[avské]. A tak 
svrchu psanému Janovi Prokšovému odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení a dobré hospodářství i c[ísařské], 
p[anské] i obecní povinnosti Pavel Gajda a Matěj Blahúnek 
S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Václavovi Prokšovi 23 zlm 16 gr 3 den. 
   Item na jich bratra zemřelého sirotků 23 zlm 16 gr 3 den. 
   K obci m[ěsta[ Strážnice 39 R 12 gr 3 den. 
             f 363b 
   V den dato tak jakž Jan Prokš před ouplný magistrát města 
Strážnice předstoupil a proukázal, že neb[ožtík] vlastní bratr 
jeho díl, který na tom gruntě měl, otci svým[u] hodnověrného 
svědka Matěje Glogovského že jemu z dobré vůle daroval, 
kterýžto jemu za zaplacené se vypisují, totižto 23 zlm 16 gr 
3 den. A tak toliko samej obci zpláceti bude míti. Stalo se za 
purgkmistra a radních jeho ut supra. 
 
   Letha 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Jan Prokeš položil za grunt svůj ut sup[ra] k obci 
měst[ské] stráž[nické] 1 zlm, za který souce toho douležitá 
potřeba na dluh vrbovčanský Balášovský vypisuje se jemu 1 zlm 
15 gr. Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za 
příjem. 
 
   Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Karla 
Kaysera a spoluradních jeho Anna, pozůstalá vd[ova] po 
neb[ožtíku] Janovi Prokšovi, provdalá za Jiříka Krša majíce 
grunt ut supra po svém ne[božtíku] muži Janovi Prokšovi, 
takový 
             f 364a 
popustila svému synovi Janovi Prokšovi v tej summě, jak jej 
jeho neb[ožtík] otec měl i z tím nápadem, co na jeho podíl 
přichází, za prodajnú summu 110 zlm. Však že tenž grunt spolu 
z jinými skrz tu nešťasnú uherskú rebelii na ruinu přišel, 
z tej nadepsanej summy  třetí díl se jemu upúští, totiž 36 zlm 
20 gr 3 den alb. A tak 73 zlm 11 gr 2 den jemu na letha 
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nápadníkom ut supra po 3 zlm při každých posudcích na letha 
platiti povinen bude, totiž:  
   Předních peněz obci strážnickej 25 zlm 8 gr 2 den. 
   A po sražení svého nápadu sestře svej starší Maryně 12 zlm 
5 ¼ den. 
   Mladší sestře Barboře 12 zlm 5 ¼ den. 
Za díl pak matky své s povolením a žádostí její a jeho má on 
Jan Prokeš ji matku svú i z mladším děvčetem při sobě v malej 
světničce držeti, bez všeho vystrkování tolikéš i půl humna 
zadního od strany p[ana] Pavla Hořáka bez všelikých poplatků 
svobodně jí spřívati má, a to až do její smrti, připisuje se 
jemu za volný 
             f 364b 
a v užívání svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
cís[ařských], panský[ch] i obecních pan Pfilip Černý a pan Jan 
Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech stran d[ne] 
a letha ut sup[ra]. 
   Letha a dne ut supra za purgmistra téhož a radních těch Jan  
Prokeš pokládá za grunt ut supra při držaných posudcích obci 
strážnickej verunkových peněz 1 zlm. Ty přijal pan purgm[istr] 
do počtu svého za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Letha Páně 1712 d[ne] 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Prokeš pokládá obci 
městskej peněz verunkových 1 zlm. Ty přijal p[an] purgmistr za 
příjem. 
 
   Letha Páně 1713 dne 17. Februarii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka majíce Jan Prokeš, držitel ut sup[ra], z gruntu 
             f 365a 
ut sup[ra] sestře svej Maryně a na místě jejím p[anu] 
Michalovi Merkátorovi manželi jejímu dílu jejího 12 zlm  
5 ¼ den na letha spláceti, strany takových se spolu přátelským 
spůsobem porovnali takto: Jsouce smlouvama svadebníma 
jmenovanému p[anu] Michalovi Merkátorovi odkázána jedna 
štěpnice, však nemohouce to vysvětliti, která by jemu odkázána 
ze dvouch byla, poněvadž ponejprve rúbanicu Glogovská se 
jmenující, vedle klášterskej a vedle Václava Prokša ležící, 
nyní ale mocí jmenovaných smluv jmenovanú Pražáckú rúbanicu 
vedle Jakuba Sasína a a vedle Majdaleny Ondruškovej, nyní 
Vajnerky ležící praetendiroval a mocí těch smluv svadebních to 
u práva hájenského pohledával, kteréžto právo dle jich jemu 
tou roubanici k užívání za jeho vlastní připsalo, na čemž však 
Jan Prokeš švagr jeho pozůstati nechtěl, nýbrž to na právě 
purgmistrovském pohledával. Kteréžto právo, dřívej nežli to 
k vyšetření vzalo, jich na přátelské porovnání poddalo, kteří 
se přátelským porovnáním smluvili a on Jan Prokeš roubanicu 
jménem Pražákovskú popustil a on pan 
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             f 365b 
Michal Mercátor jemu praetensi svú nomine uxorio na gruntě ut 
supra 12 zlm 5 ¼ den alb majíce odpustil a za zaplacené 
vypsati poručil. Pročež se jemu Janovi Prokšovi týž 12 zlm  
5 ¼ den alb na gruntě naprotiv tej rúbanici za zaplacené 
vypisují a on p[an] Mercátor ani manželka jeho na tom gruntě 
nic co k praetendirování míti nebude. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran d[ne] a letha ut sup[ra]. 
 
   Leta Páně 1735 dne 16. Novembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica a spoluradních toho času předstoupila na dům 
radní Barbora, sestra Jana Prokše, nyní ovdovělá po Martinovi 
Šimkovi, přiznávajíce, že jí naddotčený bratr její Jan Prokeš, 
držitel gruntu ut supra, ty jisté 12 zlm 5 ¼ den, které jí 
podle přípisu jemu gruntu tohoto dle rozdílu tam postaveného 
povinen byl, náležitě zaplatil. Pročež podle toho se jemu 
takové 12 zlm 5 ¼ den alb za zaplacené vypisují a ona Barbora 
na gruntě tomto nic více praetendirovati nemá. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut sup[ra]. 
             f 366a 
(Poznámka: při novějším převázání této knihy se fol. 366 a 367 
dostaly dopředu mezi fol. 149 a 150.) 
 
Přípis Jozepha Prokša 
 
   Letha Páně 1755 dne 3ho Junii za purgkmistra p[ana] 
Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce Jan 
Prokeš nemocný jest k sobě Pavla Surého a Augustina Večeře 
povolati dal a tou před něma  vypověděl, kterak svůj mající 
dům aneb grunt ut supra svému synovi Jezofovi Prokšovi za 
živobytí popúští v ceně jedno sto padesáte rýnsk[ých] 
následovním spůsobem, aby on Jozef Prokeš oci svému Janovi 
Prokšovi padesáte rýnsk[ých] pomály, jak kdy co mnoho 
potřebovati a žádati bude skládal, druhých padesáte rýnsk[ých] 
svým dvúm sestrám, Anně ovdověnej Mlýnkovej a Maryně provdanej 
Čapalovskej, aš po smrti otce ve dvúch roků na dvakráte 
vyplatil, třetích padesáte rýnsk[ých] sobě Jan Prokeš 
reserviruje, kdyby ze svým synem Jozefem Prokšem zbýti a 
zrovnati nemohl, takže by od něho z domu vytáhnúti musel, tak 
těch padesáte rýnsk[ých] Jozef Prokeš svému otci složiti 
povinen bude, naprotiv ale Maryna Čapalovská co nejspíšej 
z domu vytáhnúti má. Kterú tu učiněnú domluvu Pavel Surý a 
Augustin Večeřa u přítomnosti obúch, Jana Prokšového cer a 
respective Jozefa Prokša sester vypověděli a ouplné svědectví 
vydali. 
             f 366b 
Pročeš napřed psaný grunt z těma všema clausulama i na něm 
podlužnýma penězi verunkovýma 23 zl mor[avských] 8 gr 2 den 
obci městskej patřícíma, kdyby takové verunky svým časem 
požádány byly, spláceti se zavázal, za jeho vlastní, volný a 
dědičný se připisuje a odevzdává 
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   Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi, městských a 
panských povinností p[an] Jozef Haisik a p[an] Pavel Svoboda. 
Jenž se stalo u přítomnosti svědkův a obúch Jana Prokša cer 
dne a roku ut supra. 
   NB. Při prodaju svého gruntu ut folii 498 Jozef Prokeš 
z těch podlužných na svém gruntě verunkových peněz 80 zl 
mor[avských] z dobrovolnej vůle svej přijal na zaplacení 30 zl 
mor[avských] obci města Strážnice při posudcích 2 zl 
mor[avské] každoročně zplácet a takové na tento grunt přenesl. 
 
Přípis Jozefa Vajčnera 
 
   Leta Páně [1]764 dne 5. Novembris za purgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstúpil Jozef 
Prokeš před počestnou radu a přednesl, že svůj dům popúščá 
svému 
             f 367a 
zeťovi Jozefovi Vajčnerovi v summě 50 zlr, kterúšto summu těch 
50 zlr při jeho další strasti pomály povinen platiti bude. 
Však ale sobě vymiňuje prodavač svobodné bydlení i ze svou 
manželkou až do smrti v hrubé svjetnici, pokud by své řemeslo 
provozovati mohl. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším na něm 
od starodávna majícím právem i s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 53 zl mor[avských] 8 gr 2 den obci městské 
patřící při posudcích [po] 2 zl mor[avských] splácet povinen 
bude. 
   Světkové za opravu gruntu a placení povinností 
cís[ařských], vrchnost[enských] a městských p[an] Petr Gruner 
a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stran 
die et anno ut supra. 
 
Přípis Jozefa Čapalovského jinak Lacka 
 
   Leta Páně 1785 dne 10. měsíce Septembra za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanouce po smrti 
neb[ožtíka] Jozefa Vajčnera, po kterém v brzkém časi taky i 
manželka Anna zemřela, grunt ut supra bez hospodáře a ab 
intestato mezi zanechalé nedospělé sirotky k podělení, takový 
grunt z ohledu, že jej pro sirotky 
             f 367b 
zanechat chtíti, k žádnému užitku, nýbrž tím více ke škodě by 
se vstahovalo, Jich Opratrnosti páni zavřeli, aby na 
předcházejíci obyčejně prohlášení týž grunt na prodej puštěn 
byl. Když pak při držanej veřejnej licitaci Jozef Čapalovský 
jinak Lacek nazvaný za týž sirotčí grunt jakožto nejvíc 
dávající čtyri sta a pět rýnských obětoval a žádný věcej dáti 
nechtěl, přitom ty na gruntě vězící verunkové peníze obci 
městskej podlužné p[e]r 53 zl mor[avské] 8 gr 2 den alb 
k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal, 
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následovně jemu dle aprobace počestnost rady po srášce 2 zl 
mor[avských] právních v 403 zlm přivlastněn byl. Připisuje se 
dle práva purgkrechtního jemu Jozefovi Čapalovskému za 
vlastní, volný a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Antonín Ferdini 
a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N. 
   NB. Kupní summu buď na hotově neb reversem poručníkovi 
sirotků Pfilipovi Vajčner odevzdati poukázán byl. 
             f 370a 
Zápis na dům v Novej ulici vdovy Kršové 
 
   Letha Páně 1721 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času vystavíce sobě Anna, 
pozůstalá vdova Prokšová a potom Kršová, dům v Novej ulici 
vzadu za domem Jana Prokše z holého a pustého místa, takový  
nemohouc jej délejíc držeti, prodala jej Maryně, pozůstalej 
vdově po neb[ožtíku] Pavlovi Bartoškovi, za hotových 15 zlr. 
Pročež se jí nyní týž dům připisuje a odevzdává za vlastní a 
docela zaplacený. Toliko to mezi sebú smluvili, aby některý 
čas, dokud by se snášeti mohly, ona vdova Kršova tam hoferství 
bez platu jmíti mohla. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a Matúš Svinka S.R.S.B.a N. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran, též Jana Prokša, syna Anny Kršovej. 
 
   Leta Páně 1737 dne 1. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času nemohouce na gruntě ut supra 
Maryna, pozůstalá vdova Bartošková a z posledního manželstva 
Vlčková, délej hospodařiti, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodala Pavlovi Ježkovi za ho- 
             f 370b 
tových třiceti pět rýnských a k tomu sobě prodavačka vymínila, 
aby mohla v domě tom ve světničce zadní, na kterú teprv zdi 
stojí a ostatek oba společně vystaviti mají, až do smrti volné 
obydlení míti, však [v] tom ve všem svornost a pokoj 
zachovávajíce. Kdyby pak ale přece pro všeliké nesvornosti 
spolu až do její smrti nemohli, tehdy jestli by takové obydlí 
nakrátce trvalo, aby jí kupec 15 zlr ještě vyplatiti povinen 
byl. Kdyby ale to obydlí délej a přes pět let se stahovalo a 
potom rozepře mezi něma povstala, tak že by právo uznalo, že 
se rozděliti musí, tehdy ještě 10 zlr aby doplatil a ona 
prodavačka z domu vystúpiti že povinna bude. Na čem obě strany 
pozůstaly, ano kupec přivolil, aby sobě prodavačka jednu krávu 
nebo pár prasat chovati mohla, jedno z těch dvúch. Podle čehož 
se připisuje a odevzdává ten grunt Pavlovi Ježkovi za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
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             f 371a 
   Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut 
supra Pavel Ježek dle společně dobrovolnej smlúvy prohandloval 
grunt tento Janovi Zajíčkovi za grunt v druhém dílu předměstí 
neb v Bednářskej ulici Nro 78 a k tomu ještě přídanek dvaceti 
pět rýnských, který jemu Jan Zajíček náležitě odpočítal a 
vyplatil a Pavel Ježek k rukám svým přijal. Pročež se nyní 
podle obojí strany dobrovolnej smlúvy připisuje se ten grunt a 
odevzdává Janovi Zajíčkovi za vlastní a dědičný. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl 
Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. 
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             f 373a 
32 Gr[unt] Staňka Němcového 
 
   Letha Páně 1573 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 317 nadepsaný Staněk Němců drží grunth 
svůj, kterejž jest od purgkmistra a starších strážnicských za 
summu 110 R koupil. Kterejž jest letha [15]93 podle téhož 
zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
      
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Staněk vejš psaný 
prodal podsedek svůj z povolením Její Mi[l]osti Paní 
urozené[mu] panu Jindřichovi Flancovi z Filadu a na mlejně 
lipovským za summu 150 R. Hned při odevzdávce pan Flanc dal 
Staňkovi peněz hotových 80 R a o Vánocích nejprve příštích 
ostatek položiti má, totiž 70 R. A jakož jsou povinni do 
stodol strážnických vykonávati, takové roboty se panu Flancovi 
pasírují, však na ten spuosob, že bude povinen pan Flanc za 
takové roboty, pokudž on ten podsedek držeti bude, do důchodův 
strážnických 24 gr alb platu stálého dávati, a to rozdílně o 
svatým Václavě 12 gr a o svatým Jiří též 12 gr. A kdož by koli 
tento podsedek mimo pana Flance v držení měl, bude povinen 
zase ty roboty, kteréž sou z něho povinny, vykonávati a 
odbývati. Odvzdán panu Flancovi 
             f 373b 
od Staňka Němcového za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a všecky povinnosti Martin Duchoněk, 
písař důchodní, Matyáš Ostřešovský, písař obroční, Bartoš 
Biskupský, pís[ař] sirotčí a Kašpar Bednář S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran v outerý po svatým Jiří letha ut 
s[upr]a. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil pan 
Jindřich Flans za grunt svůj 56 R. Z toho přijal n[ebožtík] 
Staněk Němců obilí za 16 R a purgmistr a páni přijali na 
zaplacení dluhu po témž Staňkovi zůstalých 40 R. 
 
   Já Jindřich Flans z Filadu i s erby svými známo činím tímto 
zápisem obecně přede všemi, že jsem dlužen dluhu pravého a 
spravedlivého závdanku za vinohrad v Svárové hoře summy 100 R, 
za 1 R 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc, urozenému vladyce 
panu Janovi Skřičkovskému z Pozdětína i erbům jeho, kteroužto 
summu dáti a zaplatiti mám bez všelijakých fortelův. 
   A místo rukojemství podstavuji jemu podsedek ut s[upr]a, 
abych jeho neměl moci žádnému prodávati, podstavovati ani 
profrejmarčovati, pokavadž takových 100 R panu Janovi 
Skřičkovskýmu nedám a nezaplatím. 
   Stalo se z vůlí a vědomím obou stran letha 1602. 
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   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položil pan 
Jindřich Flanc za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] 
Staňka Němcového ostatních peněz 12 R. 
   A tak ten podsedek zouplna a docela zaplatil. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a pan Jindřich Flanc prodal podsedek 
svůj zaplacený Mikulášovi Hrdýmu za summu 150 R hotových. A 
tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a 
svobodný. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a za 
purgmistra ut s[upr]a. 
             f 374a 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Hrdý prodal 
podsedek ut s[upr]a Thomášovi Pěkníkovi za 150 R a roli 
Kalnovské půldruhé čtvrti v Panoším poli s osetím ozimým ve 
dvojím poli za 300 R, vinohrad v Staré hoře s boudou a 1 kádí 
za 300 R, s roubanicí u uličky ležící mezi Štočkovou a Tomáše 
Baštových za 60 R, s loučkou na Veliké podle Pavla Hachových 
za 15 R, což to vše učiní za summu 825 R. 
   Tu summu Thomáš Pěkník odvedl Mikulášovi Hrdýmu na mlejně 
Dolním lipovským, kterýž jemu prodal, jakž o tom obšírněji 
v rejstřích městečka Lipova zapsáno stojí. A tak Thomáš Pěkník 
to všecko zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný a za volný a svobodný odevzdaný má. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně 
Bartoš Písař, Blažek Kočiš, Daniel Růžička, Thobiáš Jurkových 
S.R.S.A N. Stalo se u přítomnosti všech stran. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po zemřetí 
Thomáše Pěkníka nadepsaný gtrunth zouplna a docela zaplacený 
připadl nápadem jakožto po vlastním strejci Janovi Růžičkovi, 
zemrouce on letha 1645 pozůstalou vdovu Alžbětu pojal sobě 
Jiřík Moštěnský a takový grunth pustil jest frejmarkem z vůlí 
manželky svej se vším k němu přináležejícím příslušenstvím 
Matějovi Dubanskému za hotových 12 R. Kterýžto grunth témuž 
Matějovi za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný se 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti J.M. Páně i obecní 
Jan Hák a Mikuláš Moštěnský S.R.S.a N.R. 
             f 374b 
   Letha Páně 1668 Matěj Dubanský z Německej ulice grunt svůj 
frejmarkem od Jiříka Moštěnského v roce 1650 dostalý a to, 
cokoliv na něm Jiřík zaplaceného měl, za summu hotovú 12 zlm 
od něho skoupeno jest a jakož toho napřed zápis attestiruje, 
zaplacený, nikomu v ničemž nezávadný v rejstřích připsaný 
maje, takový grunt pouští Jírovi Vysockému zeti svému, 
nemohouce pro zešlost věku svého povinností všelikých 
zbejvati, na tento spousob, aby Janovi synu jeho vlastnímu  
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30 zlm ročně po 2 zlm až do vyplnění summy splacovati povinen 
byl. Poněvadž pak ten grunt robotní a k stodolám panským 
obrácený byl, od takových robot z milostivej voule J.V.H.Mti 
se osvobozuje a místo robot činž vedle jinších sousedův do 
důchodů dávati povinen bude. Zde se nadepsanému Janovi 
Vysockýmu připisuje a odvádí za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti obecní i panské p[an] Václav 
Svoboda a p[an] Jiřík Kopřivnický S.R.S.N. dne ut supra. 
           In altera parte. 
                 f 375a 
   [NB.] Pamět se činí, že nadepsaný grunt Jana Vysockého 
z milostivého poručení J.H.Mti jemu i budoucím držitelům téhož 
gruntu od robot na věčnost se osvobozuje. 
   NB. Druhá pamět se činí, aby do své smrti i manželky svej 
místa jim příti a při nich zůstávati mohli. 
 
   L[eta] 1671 [dne] 16. Januarii za purgmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Vysocký položil za 
grunt svůj peněz ročních za rok 1669 a 1670 4 zlm. Takové 
peníze přijal Matěj Dubenský, otec vlastní manželky jeho 
nápadník, k rukám svým. 
 
   Letha Páně 1673 dne 19. Februarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Vysocký z Německej 
ulice maje grunt od Matěje Dubanskýho jakožto tchána svého 
v summě 30 zlm placením Janovi synu jeho po 2 zlm do vyplnění 
summy sobě odvedený, tak jakž toho zápis svrchu psaný slovo od 
slova vysvětluje, týž grunt z jistých příčin prodal jest 
frejmarkem Pavlovi Hořákovi za summu 30 zlm bez závdanku a co 
tak na tom gruntě Jan Vysocký zaplaceného měl, to jest Pavlovi 
Hořákovi za zaplacené odevzdal, ostatní pak summy, totižto  
26 zlm, spláceti povinen bude každoročně Matějovi Dubanskýmu 
aneb Janovi synu jeho po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní pan Tomáš Svoboda a Jan Vavris S.R.Sp.a N. 
   Při tomto zápisu se pozůstavuje pamět tato, co se dotýče 
Matěje Dubanskýho, aby do smrti v tomž domě bydleti mohl. 
             f 375b 
   Letha Páně [1]674 dne 16. Februarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Pavel Hořák položil za grunt svůj 
2 zlm. Takové přijal Matěj Dubanský jakožto nápadník. 
   Letha Páně 1675 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Pavel Hořák za grunt svůj položil 4 zlm. Takové přijal 
Matěj Dubanský jakožto nápadník. 
   Letha Páně 1677 dne 6. Februarii za purgkmistra Lorentze 
Zajíčka Pavel Hořák za grunt svůj položil 6 zlm. Takové přijal 
Matěj Dubanský jakožto nápadník. 
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   Tato pamět se činí, že Matěj Dubanský Pavlovi Hořákovi na 
gruntě každoročně za obývání až do smrti své 1 zlm porážeti od 
dattu[m] svrchu psaného připověděl. 
   Letha Páně 1680 dne 16. Maii za purgkmistra Václava Kneyzle 
a spoluradních jeho Pavel Hořák položil za grunt svůj 11 zlm. 
Ty přijal Matěj Dubanský. 
   A tak týž Pavel Hořák bude míti svůj grunt zcela a zouplna 
zaplacený a ničemž nezávadný. Solutum. 
             f 376a 
   Letha Páně 1701 dne 5. Martii za purgmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta Pavel Hořák 
maje ten gr[unt], jakž zápis nahoře ukazuje, zouplna a docela 
zaplacený zemřel a syna Pavla a dvě dcery, Kateřinu a Marynu, 
po sobě zanechal. Kterýžto pozůstalý syn Pavel předstoupíc 
před právo purgmistrovské náležitě proukázal, kterak jemu ten 
gr[unt] od otce jeho, jakož také ½ čt[vrti] roli, 11 honce 
3 s[áhy] držící a dvě štěpnice pod Starým městem ležící, na 
poslední hodině testamentem jest odporučen. Což poněvadž to 
v pravdě jest a od sester a přátel jeho žádný odpor naprotiv 
tomu učiněn nebyl a on také za živobytí otce svého kolik leth 
hospodařil, pročež se mu ten gr[unt] za volný, svobodný a 
zouplna zaplacený odevzdává a připisuje, takže žádný ani 
z přátel jeho na tom gr[untě] a na nadepsaném p[anu] Pavlovi 
Hořákovi nic praetendirovat nemá. A tak p[an] Pavel Hořák bude 
míti svůj gr[unt] docela zaplacený. 
   Rukojměza opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel 
Hrachovský a Johanes Večeřa SRSSVN. Solutum. 
             f 376b 
Přípis domu Ignácovi Hořákovi 
 
   Leta Páně 1763 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Ignác Hořák a 
přednášel, že poněvadž jemu, jak počestnému ouřadu povědomo 
jest, od otca svého dle testamentu dům ut supra poručen jest, 
následovně žádá, aby se jemu takový dům právně připsal. Pročež 
se najmenovaný dům Ignácovi Hořákovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císařsko 
král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Christoph Mihatsch 
a p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra. 
              f 381a(!) 
Grunt v Novej ulici po Václavovi Vytřasilovi 
 
   Proženíce se Václav Vytřasil k ceře Pavla Hořáka Anně a 
podle toho vystavíce grunt tento v Novej ulici za domem 
nadjmenovaného Pavla Hořáka, takový jsouc na smrtedlnej 
posteli poručil jest manželce svej jmenovanej Anně, aby z něho 
osumnáct rýnských dětom z něho splozeným vyplatiti povinna 
byla. Provdajíce se ale táž nadjmenovaná po Václavovi    
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Vytřasilovi pozůstalá vdova Anna za Jozefa Najmana, tenž 
nadjmenovaný Jozef Najman prodal jest s povolením manželky 
svej tento grunt Martinovi Mozlerovi za 38 zlr, což zdovědouce 
se poručník těch po Václavovi Vytřasilovi pozůstalých sirotků 
Jiří Cigánek v kup ten právem prioritatis vkročil a takové 
peníze přinavrátil, grunt pak ten pro sirotky koupil za 
nadřečených 38 zlr. Poněvadž ale zatím sobě rozmyslil, že pro 
sirotky tenž grunt držeti míněj užitečná věc by byla, pročež 
s povolením 
             f 381b 
ouřadu purgmistrovského a práva prodal jej zase pro dobro 
sirotkův nadřečenému prvnímu kupcovi Martinovi Mozlerovi za 
hotových třiceti devět rýnských, kteréžto peníze on náležitě 
složil a z těch peněz oplaceno jest 5 zlr panu farářovi, které 
od něho vypůjčené byly pro vyplacení prvního kupu, Jozefovi 
Najmanovi, které on na ty smluvené 38 zlr ještě dobírati měl 
po zaplacení sirotkům jejich praetensi 18 zlr a co on 
sirotčích peněz utratil 15 zlr. Pročež nyní se připisuje a 
odevzdává ten grunt Martinovi Mozlerovi za vlastní a dědičně 
zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Gottfrid Mayer a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Contributzi 
p[e]r a[nn]o 1736 kupec sám zaplatiti má. Act[um] 17. Martii 
1736. 
   Notandum. Z těch 39 zlr přijal Jozef Najman toliko 5 zlr, 
poněvadž pak naddotčeno 18 zlr z gruntu toho sirotkům náleželo 
a 15 zlr peněz sirotčích z reversu vyzdvihl a utratil. A tak 
z těma spolu 33 zlr a 1 zlr z kupu toho přirostly v summě  
34 zlr, poručník Jiřík Cigánek k rukám svým přijal. 
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             f 385a 
33 Gr[unt] Evy Vlašky, pozůstalé vdově po nebo[žtíku]   
   Kryštofovi Vlachovi 
 
   Ta Eva Vlaška má grunth svůj koupený po nebož[tíku] 
Kryštofovi Vlachovi, muži jejím zůstalý, za summu 56 R, 
kterejchžto 56 R jest sobě na díl svůj, což jí po témž 
nebož[tíku] Kryštofovi přišlo, srazila. 
   A tak ten grunth svůj zaplacenej má.     
                                  
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Thobiáš 
Sloup prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Nivnickýmu tesaři 
za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Pěkník, Jiřík Provazník, Pavel Vyskočil 
Mathyáš Hrnčíř S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Nivnický za g[runt] Thobiášovi Sloupovi 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Nivnický za grunt Thobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vácslav Nivnickej za gr[unt] Thobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Nivnický za grunth Tobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Nivnický za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Nivnický Tobiášovi Sloupovi za g[runt] 5 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav 
Nivnický Thobiášovi Sloupovi za g[runt] 5 R. 
             f 385b 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vácslav Nivnicský Thobiášovi Sloupovi za grunth 5 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Nivnicský položil za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav 
Nivnicský položil za grunt Thobiášovi Sloupovi 5 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Nivnicský položil za grunt Tobiášovi Sloupovi 5 R. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Vácslava Nivnickýho tesaře pan purgmistr a spoluradní jeho 
prodali grunt napřed psaný Valentovi Křenovskýmu hrnčíři za 
summu 100 R. Závdanku dáti má na sirotky nebožtíka Vácslava 
Nivnickýho o Vánocích letha 1623 8 R a ostatek summy platiti 
má každoročně po 5 R. Odevzdán jest jemu ten grunt za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci náležité Vácslav Večeřů, Vácslav Hrnčíř, 
Matěj Vlk a Martin Horák S.R.S.A N. 
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   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po ujití 
z grunthův Jeho [Mil]osti Páně Valenty Křenovského prodán jest 
ten grunth ut s[upr]a Janovi Šimkovému za summu 100 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Jan Rachovský, Urban Tesař S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Šimků položil 
za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka 
Jana Koláčka. 
   Letha 1635 za za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Bohunský 
na místě Jana Šimka předka svého položil za gr[unt] peněz 
ročních 2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka Jana Koláčka. 
             f 386a 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Bohunský na 
místě Jana Šimka předka svého položil za grunt peněz ročních  
2 R. Ty přijala Eva Stloupka, manželka Jana Koláčka. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Bohunský 
položil za gr[unt] svůj paní Evě Stloupce jinak Koláčkové 
peněz ročních 2 R. 
 
   Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Pavel Bohunský z gruntu ut supra zešel, 
purgkmistr a spoluradní jeho takový grunth prodali Jakubovi 
Čabaňovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně při Vánocích  po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu grunthu i povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Matěj Dubanský a Jíra Žeravský  
S.R.S.a N.R. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spolurad[ních] t[oho] r[oku] zemrouc Jakub 
Čabaňa ten grunt Blažej Čabaňa syn jeho ujal. A poněvadž 
vyhořel, podle poručení vrchnosti jemu se také polovici 
upouští, pročež má ročně dopláceti po 3 zlm toliko 50 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Adam 
Moravec a Václav Cigánek S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho Blažej Čabaňa prodal grunth 
ut supra Matějovi Petrovému za summu 100 R. A poněvadž Blažej 
Čabaňa toho grunthu po vyhoření dokonale nevystavěl a jemu  
50 R na něm upuštěno bylo, Matěj Petrů pak jej náležitě 
postavil, tehdy takových 50 R jemu tuto se poráží, cokoliv 
dotčený Blažej 
             f 386b 
Čabaňa postavil, za to jemu dal hotový 2 R, ostatních 50 R má 
každoročně při Vánocích platiti po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
panské a obecní Pavel Radmili a Jan Glogovský S.R.S.Ne. 
   Matěj Petrů na splacení svého gruntu dal při vinobraní 1667 
½ v[ědra] vína, v penězích 1 zlr. Takové se přijalo a odvedlo 
v reštu J.V.H.Mti do sklepů panských. 
   L[eta] 1670 [dne] 9. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka 
Matěj Petrů položil za grunt svůj jedním kusem černého dobytka 
na outratu holomúckú 1 zlm. Takové peníze vykázané sobě přijal 
Jiřík Svoboda. 
   Letha Páně 1671 [dne] 21. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Matěj Petrů položil za grunt svůj 1 zlm. 
Takové peníze přijal pan purgkmistr ut sup[ra] do počtu svého. 
   Letha 1672 Matěj Petrů za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. Kteréžto 
peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem 
položil. 
   Letha Páně 1674 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Matěj Petrů položil za grunt svůj k obci městské  
1 ½ zlm. Takové přijal do počtu svého svrchu psaný purgkmistr 
za příjem. 
             f 387a 
   Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho nemohouc Matěj Petrů pro 
sešlost věku na gruntě svém seděti a dále opravovati, takový 
jest odprodal Jiříkovi Sochorovi za summu prodajnú za 100 zl 
mor[avských], placením ročně po 3 zl mor[avských]. Závdanku 
dal při držaných posudcích, které tenž Matěj přijal, 10 zl 
mor[avských]. Pročež se jemu za volný a svobodný odvádí. 
   Rukojmě za zvelebení a opravování gruntu p[an] Pavel Hořák 
a Martin Zábřeský S.R.S.a N. Stalo se dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho maje v držení Jiřík Sochor 
předepsaný grunt, že takový Petrovi Šimkovi pustiti chce a 
sobě jiný ujati, jest přednesl. Pročež Petrovi Šimkovi v summě 
tej, jak Jiřík Sochor připsaný měl, jemu taky se připisuje, 
totiž za summu 100 zlm, na kteroušto summu Petr Šimků Jiříkovi 
Sochorovi hotových položil za to, co měl vyplaceného i za 
vystavení 17 zlm 4 gr 3 den. Pročež Petrovi Šimkovi za volný a 
svobodný se odvádí. 
   Rukojmě za zbývání císařských, panských [a] obecních 
povinností p[an] Václav Jurášek, p[an] Václav Mlýnek S.R.S.N. 
dne a letha ut supra, ostatek platit má nápadníkom. 
             f 387b 
   Letha 1699 dne 10. Maii Petr Šimků položil za grunt ut 
supra k obci městské na zaplacení dluhu panu faráři 
stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil, osem 
rýnských, za které jsouce toho tak pilná potřeba, vypisuje se 
jemu 12 zlm. Ty přijal do počtu svého p[an] Johanes Dašický 
purgmistr. 
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   Letha Páně 1710 dne 22. Decembris za purgmistra pana Karla 
Kaysera a spoluradních toho času zdědíce Martin Šimků grunt ut 
supra po svém neb[ožtíku] otci Petrovi Šimkovi v summě sice 
100 zlm, však že jeho neb[ožtík] otec na tou summu 22 zlm byl 
vyplatil a tenž grunt jemu i s tím, co on vyplacené měl, 
Martinovi dle kšaftu připadl, kteréhož až posavad připsaného 
neměl. Pročež se jemu připisuje v summě 78 zlm, z kteréžto 
summy obci městské strážnické na letha při každých posudcích 
po 3 zlm 
             f 388a 
pokládati má. Že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou 
uherskú rebelii přišel, upúští se jemu za vystavení třetí díl, 
totiž 26 zlm, ostatní summu platiti bude ut supra. Odevzdává 
se jemu za volný a v užívání svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu p[an] Eliáš Grögr a p[an] Antonín 
Havlíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   D[ne] a letha ut supra za purgmistra téhož nadepsaný Martin 
Šimků pokládá při držaných posudcích za grunt svůj obci 
strážnickej 1 zlm. 
   Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Šimků pokládá obci 
městské peněz verunkových 2 zlr, za kteréžto jsouc toho 
důležitá potřeba vypisuje se jemu 3 zlm. Ty přijal p[an] 
purgm[istr] za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
             f 388b 
   Letha Páně 1721 dne 20. Maii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Myšky a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra v roku 
1718 spolu s jinýma vyhořelý a nechtíce držitel jeho Martin 
Šimků jej zase vystavěti, takový prodal Martinovi Stanislavovi 
za hotových 22 zlr i s tím, co na něm verunkovej summy 
vyplaceného měl, totiž 52 zlm, ostatní pak summu 48 zlm má 
spláceti obci městskej po 3 zlm, contib[uci] za rok 1718 na 
sebe kupec vzal k placení. Však stodolu tak daleko jak 
zasahuje, totiž od plota od Novej ulice na čtyri sáhy dlúho do 
humna, na širokost pak jak grunt široký je, prodavač pak sobě 
na čase budoucí a do libosti svej vymínil a při tom domě 
nikterakž neprodává. Poněvadž pak ten dům stodolní je, pročež 
Martin Šimků činš z toho domu na svůj dům v Novej ulici přejal 
a toliko robotu tu stodolní na tomto ut supra zanechal. Kdyby 
pak od vrchnosti na domy v Novej ulici činš nějaký uložen byl, 
tehdy ten činš z gruntu ut supra, jak od starodávna 
             f 389a 
přichází, Martin Šimků platiti přestane a kupec neb držitel 
tohoto gruntu ut supra činš takový jak prve se platíval, 
platiti povinen bude. Odevzdává se týž grunt Martinovi 
Stanislavovi za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín 
Duray a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
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   Leta Páně 1728 dne 22. Januarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka, poručeného purgmistra p[ana] Václava 
Košvica a spoluradních toho času po vyhoření gruntu ut sup[ra] 
de dato 18. Octobris 1726 a ukúpíce sobě držitel gruntu tohoto 
dům jiný po svém neb[ožtíku] tchánovi Pavlovi Machálkovi, 
tento nahoře psaný grunt z svej dobrovolnej vůle prodal i 
s tím vším, co na něm vyplaceného jest, Mikulášovi Kučovi za 
hotových 40 zlr, s placením ostatní verunkovej summy 48 zlr 
obci městskej při posudcích po 3 zlm. Pročež se nyní podle 
toho připisuje tenž grunt Mikulášovi Kučovi za vlastní a 
dědičný, tak jak jej Martin Stanislav v užívání měl. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Šneller a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
             f 389b 
Přípis Jana Kuče 
 
   Leta Páně 1782 dne 9. měsíce prasince za purgmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních toho času pozůstávaje grunt ut 
supra po smrti Mikuláše Kuče bez hospodáře, aby takový 
nespustl, ze společného dědicův, totiž Jana, Tomáše bratrův a 
Kateřiny pozůstalých dítek, dorozumění zanechán jest 
nejstaršímu synovi Janovi Kučovi za vlastní a dědičný, však 
s tím doložením, aby peníze verunkovské p[e]r 48 zl 
mor[avských] po 3 zlm ročně obci k splacení, pak dluh na faru 
strážnickú p[e]r 50 zlr capelu a k tomu od mnohých let 
zasezelý interesse na sebe přijal. Což když on bratr nejstarší 
a respective pozůstalý syn po Mikulášovi Kučovi Jan Kuča 
vykonati přivolil, týž grunt se jemu za jeho vlastní, volný a 
dědičný na ten zvláštní spůsob, že činž z něho vypadající, jak 
předcházející zápise ukazujú, grunt v Novej ulici po 
neb[ožtíku] Martinovi Šimkovi, na syna France Šimka dědičně 
připsaný, vybývati povinen jest a bude, dle řádu 
purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu a placení povinností pan 
Pfilip Dvořák a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
Pamět 
 
   Leta Páně 1783 dne 4ho měsíce dubna za purgmistra pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních toho času 
             f 390a 
v ouplnosti počestnost rady předstoupili před Jich Opatrnost 
pány na dům radní Franc Šimek, jakožto držitel gruntu v Novej 
ulici, z držitelem gruntu v Německej ulici Janem Kučú a tu 
přednesli, kterak oni oba vespolek k uvarování dalších strany 
při gruntě Jana Kuče z humna jeho ku gruntu France Šimka do 
Novej ulice pozůstávající dle zápisu předešlého, roku 1721 dne 
20. máje folio 388 versa pagina obmezenej služebnosti, totiž  
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že od gruntu v Německej ulici Jana Kuče držitel gruntu 
spodního František Šimek do humna, kdežto stodola zastavená 
následovně od plota neb stěnky do humna na čtyri sáhy zdýlky 
na širokost pak jak grunt široký jest, místo neb kus země 
vymíněno měl, vyskytnút se mohoucích rozepří, tímto spůsobem 
dobrovolně a na časy budúcní se domluvili a mezi sebú zavřeli. 
Aby totižto on Franišek Šimek, držitel gruntu v Novej ulici, 
od potahu na humno Jana Kuče do Nemeckej ulice majícího a 
psaného ustúpil, naprotiv čemuž ale že on Jan Kuča činž 
domovní jakož jiné všeliké povinnosti sám, tak jak od 
starodávna, zase každý vybývati a platiti povinen bude. 
K čemuž on František Šimek přistoupil a že proti tomu, když 
Jan Kuča a budoucí držitelé vrchního gruntu v Německej ulici 
jak činže, tak jiné jakékoliv toho gruntu se tejkající 
povinnosti, spláceti a vybývati bude, on František Šimek taky 
od potahu na humno gruntu Jana Kuče nikdy více a na věčné časy 
potahovati se nechce a nesmí být pod jakýmkoliv tahem neb 
spůsobem vymyšleným. To vše společně podáním ruky stvrdili dne 
a roku ut supra. 
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             f 397a 
34 Gr[unt] Jíry Jana Bartošového 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 98 nadepsaný Jíra drží grunth svůj, kterejž 
jest od Jana Řehořka švagra svého za summu 75 R koupil a od 
letha [15]94 závdankem [a] penězi skoupenejmi jej zouplna a 
docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.                      
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho jakož 
Kateřina Duchková tohoto podsedku zaplaceného frejmarkem 
dostala od Jíry Jana Bartošového, potom umřela a po smrti její 
prodán jest od nápadníků jejích Jírovi Fryštatskýmu provazníku 
za summu 80 R. Z toho sobě srazil dílu Anny manželky své 16 R 
a Martinovi švagru svýmu odvedl na vinohradě v Horní hoře jemu 
prodaném 16 R, zůstává ještě dopláceti 48 R placením při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Drahotoušský, Václav Vrchníček, 
Martin Mikulec S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Na kostel strážnický poručených od Mikuláše Blanaříka, 
nápadníka n[ebožky] Kateřiny Duchkové 11 R. 
   Obci městské z nápadu Mikule Pastýře 5 R 7 gr. 
   Sirotkům téhož Mikuláše Pastýře 10 R 23 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Švejcara 21 R. 
             f 397b   
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Fryštacký za grunt na kostel strážnický 3 R. 
   Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jíra Fryštacký za grunt na kostel strážnický 3 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Fryštacký za grunt 4 R. Z toho dáno na kostel strážnický 
posledních peněz 2 R a k obci městské přijato prvních peněz  
2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Fraštacký za grunth 4 R. Z toho dáno obci městské ostatních 
peněz 3 R 7 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Pastýře 
prvních peněz 23 gr. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Fryštacký za grunth Mikule Pastýře n[ebožtíka] s[irotkům] 2 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Jíra Fryštacký s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře 4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Fryštacký 
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře za podsedek svůj 4 R. Ty 
náleží na předměstí. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Fryštacský s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře 4 R. Z těch 
dáno z poručení pana ouředníka na sirotka n[ebožtíka] Jana 
Švejcara 2 R. 
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   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Jíra 
Fryštacský [položil] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Pastýře  
3 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra 
Fryštacský provazník položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] 
Mikuláše Pastýře peněz ročních (neuvedeno). 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
neb[ožtíka] Jíry Provazníka prodán jest ten grunth požár ut 
s[upr]a Martinovi Šrámkovi ze Slizka za summu 20 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. 
             f 398a 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Strýčkových a Vávra Vrbecký S.R.S.a N. 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Šrámek prodal 
ten gr[unt] ut s[upr]a Adamovi malého Macka od Bohunína za 
summu 60 R. Závdanku dal jemu 3 R a platiti jej má ročně po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Peprný a Jan Hanák S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam malého 
Macka jinak Bohunský položil za gr[unt] Anně, dceři 
nebo[žtíka] Jiříka Provazníka, kteréž Jan Macháčků manžel její 
přijal 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Bohunský 
položil za gr[unt] svůj, kteréž Anna, dcera neb[ožtíka] Jiříka 
Provazníka přijala 1 R 15 gr. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Adam Bohunský 
položil peněz ročních 1 R do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka 
Provazníka, ty přijal purgkm[istr] ut s[upr]a. 
   Leta [1]652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Adam 
Bohunský dal do důchodův vína 1 v[ědro] jsouc obec quitovaná, 
srazí se mu za ně 1 R 21 gr 3 den. 
 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] jeho vypisuje se a sráží 
Adamovi Bohunskému jako jiným vyhořelým podle poručení 
vrchnosti, co tak dopláceti měl polovici, totižto 25 R 26 gr  
5 ½ den. 
             f 398b 
   Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož vlastní syn Mikuláš 
Bohunský na tom gruntě po smrti otce dlouhý čas seděl a sobě 
do knih purgkrechtních zaopatřiti nedal, pojmouce sobě Martin 
Zábřezký dceru po tomž Mikuláši Bohunským za manželku, 
nechtíce tomu J[ejich] O[patrnosti] páni, aby ten grunt na 
ruinu a k spuštění nepřišel, tu aby povinnosti c[ísařské], 
panský i obecní nehynuly a grunt taky že svého hospodáře má, 
puštěn jest týž grunt od J[ejich] O[patrnosti] pánů s tím vším 
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příslušenstvím a co tak neb[ožtík] děd a otec manželky jeho 
zaplaceného měl, Martinovi Zábřezkému v tej prodajné summě za 
60 zl mor[avských], placením ročně k obci městské stráž[nické] 
po 3 zl mor[avských], totižto 26 zlm zlatých, a tak na něm má 
zaplaceno 34 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, c[ísařských], panských i 
obecních povinností S.R.S.N. dne a leta ut supra Václav Prokeš 
a Jiřík Netolička. 
 
   Leta 1699 dne 10. Maii Martin Zábřezký položil za grunt ut 
supra k obci města Stráž[nice] za zaplacení dluhu panu faráři 
stráž[nickénmu], co on na vyplacení roli obecní zapůjčil, 
deset rejnských, za které jsouce toho tak důležitá potřeba 
vypisuje se jemu 15 zlm. Ty přijal do počtu svého p[an] 
Johanes Dašický purgmistr. 
             f 399a 
   Letha Páně 1699 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Martin Zábřezký maje ještě na tom gruntě ut supra  
11 zlm k obci městské dopláceti, za takové položil a převedl 
ty peníze, které Eva Kudlíčka, nynější jeho manželka, jsouce 
ještě vdovú za grunt svůj v Starém městě položila, totiž  
6 zlr, které poněvadž ještě jí na ten dům v Starém mstě 
vepsané nebyly, tehdy se proto sem na grunt nadepsaného 
Martina Zábřezkého, jakožto tenkráte manžela jejího, převádí a 
za těch 6 zlr táž pozůstávající summa, totiž 11 zlm, za 
zaplacené se vypisují, a to pro tu důležitú potřebu na 
zaplacení vejš nadepsaného dluhu p[anu] faráři stráž[nickému]. 
A tak Martin Zábřezký bude míti svůj grunt zouplna zaplacený. 
Solutum. 
             f 399b 
Přípis domu Jakubovi Hořákovi 
 
   Letha Páně 1703 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Václav Hořák a 
přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle synovi svému 
Jakubovi Hořákovi dům odstúpiti chce, vymiňujíc ale sobě v tom 
domě i z manželkú svobodné bydlení až do jejich obouch smrti. 
Kdyby se ale ze synem v jednej svědnici znážeti nemohli, syn 
Jakub Hořák povinen býti má pro nich svědničku vystaviti. 
Pročež se nadjmenovaný grunt Jakubovi Hořákovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností 
císař[ských], vrchnost[enských] i městský[ch] p[an] Joseph 
Stanislav a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
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             f 409a 
35 Grunt Martina Pecového 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 73 nadepsaný Martin drží grunth svůj po 
n[ebožtíku] Janovi Pecovi otci svém zuostalej za summu 120 R 
koupenej, kterejž jest letha [15]94 podle téhož zápisu ut 
s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Martina Pecového Jan, syn vlastní jeho, s povolením pana 
ouředníka strážnicskýho prodal grunt napřed psaný po témž 
Martinovi otci svém Janovi Lazebníkovému za summu 80 R. 
Zádanku týž Jan Lazebníků dal témuž Janovi Pecovýmu peněz 
hotových při prodeji 5 R a což ještě témuž Janovi Pecovýmu 
z téhož gruntu podle smlouvy summy prodejné področně vyplniti 
se mělo ostatek summy, totiž 75 R, to všecko jest týž Jan Peců 
Janovi Lazebníkovýmu prodal za hotových 10 R. A tak na tom 
gruntě nic více nemá a Jan Lazebníků má týž grunt zouplna a 
docela zaplacený a žádnému nezávadný. Kterýž odevzdán jest 
jemu za volný a svobodný podle cedulky rukou vlastní téhož 
Jana Pecového k ouřadu města Strážnice napsané a sekrytem jeho 
zpečetěné. 
   Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i 
obci povinovaté Vácslav Častkovský a Vácslav Hrnčíř S.R.S.a N. 
             f 409b 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Lazebníků 
majíce ten grunth zouplna zaplacený prodal jej s povolením 
pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, 
Václavovi Mastkovskému za summu 150 R. Závdanku dal při 
odevzdávce 32 R, ostatek platiti má ročně po 6 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Macek Stříteský a Jan Lazebníků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Václav Mastkovský 
z toho gruntu pryč odešel a Jan Lazebníků nechtíce, aby takový 
grunt pustý zůstával, jeho se jest ujal a prodal jej 
Mikulášovi Frýdeckému bez závdanku za summu 150 R, platiti má 
každoročně  po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Matěj Kohout a Jan Bartošů S.R.S.a N. 
   Letha 1626 za purgkmistra Martina Janko Mikuláš Frýdecký 
položil za grunt Václavovi Častkovskému 6 R. 
   A jakož jest ještě témuž Václavovi Častkovskému z toho 
gruntu k dobírání náleželo 26 R, takové peníze prodal jest 
Mikulášovi Frýdeckému za hotových peněz 2 tolary široké. A tak 
týž Václav Častkovský již tu nic více nemá a Mikuláš Frydecký 
ten grunt má zouplna zaplacený. 
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   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
slovoutného pana Jana Jakubovského, toho času ouředníka 
panství strážnicského, Mikuláš Frýdecký kovář prodal grunt 
svůj v Německej ulici Jiříkovi Přerovskému za summu 10 R. 
             f 410a 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 16 R 16 R a platiti jej má 
ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Lukáš Prokšů, Jan Houska a Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Přerovský položil 
Mikulášovi Frýdeckýmu kováři za grunt svůj peněz ročních 3 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík Přerovský 
položil Mikulášovi Frýdeckému kováři za gr[unt] peněz ročních 
3 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Přerovský 
položil za gr[unt] svůj, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal 2 R  
15 gr. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Přerovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký 
přijal 2 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jiřík Přerovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký 
přijal 2 R 15 gr. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Přerovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký 
přijal 2 R 15 gr. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jiřík Přerovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký 
přijal za 3 letha 1639, [16]40 a [16]41 7 R. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta položil Jiřík za 
g[runt] Mikulášovi Frýdeckýmu 2 R za rok 1642. 
             f 410b 
   Leta 1655 dne 11. Martiiza purgkmistra Jiří[ka] 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] jeho Jiřík Přerovský vyhoříc 
jako jinší sousedé, také jemu se sráží a spouští na poručení 
vrchnosti polovici 54 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
Dašického a spoluradních jeho Kašpar Bítovský koupil spřed 
psaný grundt ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím za summu 150 zlm. Vdově po neb[ožtíku] 
Blažejovi Čabaňovi položil závdanku 5 zl mor[avských] a takový 
každoročně  při držaných posudcích po 5 zlm platiti povinen 
bude. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i 
obecní Jan Dvořák, Šimon Vytřasil S.R.S.a N.R. 
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             f 411a 
   Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož po smrti neb[ožtíka] 
Jiříka Přerovského pozůstalá manželka vprovdajíc se za Kašpara 
Bítovského, po zemřetí jich obouch nebudouce žádný bližší, 
toliko vlastní syn neb[ožtíka] Jiříka Přerovského po něm 
Matouš Přerovský, aby v cizí ruce nepřišel, dosedl na ten 
grunt tenž Matouš ze vším příslušenstvím tím, co tak tenž 
Jiřík Přerovský na něm zaplaceného měl, totiž 54 zlm 15 [gr], 
a budúce ještě jeho sestra, která se za Jana Najmona provdala 
a po otci svým 41 zlm vyplacených nápadem dostala, takové 
s povolením manžela svého Jana Najmona po smrti její on za 
hotových 4 zlr psanému Matoušovi Přerovskému švagru svému 
odprodal, které se za zaplacené vypisují, totiž 41 zl 
mor[avských]. A tak se týž grundt jemu za touž summu dopláceti 
54 zlm 15 [gr] odevzdává za volný a svobodný v 150 zlm. 
   Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu S.R.S.N. 
Jiřík Peldřimovský a p[an] Tomáš Svoboda dne a leta ut 
s[upra]. 
   Na tom gruntě jest dopláceti: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Frýdeckého, jestli nejsou, 
tehdy obec nápadník 9 zlm 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Čabaně Blažeje 5 zlm. 
             f 411b 
   Letha Páně 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bíteského a spoluradních jeho maje sobě Jiřík 
Přerovský grunt ut s[upra] od otce svého, již v Bohu 
odpočívajícího, puštěný ještě za živobytí jeho, takový pustil 
frejmarkem Janovi Polešákovi švagru svému s tím vším, co na 
něm sám spravedlnosti měl, jakž zápis nahoře otce jeho 
ukazuje. A tak se jemu připisuje v summě 150 zlm, ostatní 
summu platiti bude nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jiřík 
Jakubovský a p[an] Šebestian Jarolím SRSVN. 
 
   Letha Páně 1709 dne 27. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Kateřina, pozůstalá 
vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Polešákovi, nemohouc gruntu ut 
s[upra] držeti, opravovati a povinnosti zbývati, z vůlí matky 
svej prodala jej Václavovi Neumonovi bratranci svému za summu 
ut s[upra] 150 zlm. 
             f 412a 
Závdanku položil ihned hotových 90 zlr, totiž za vystavení  
30 zlr a za tu praetensi, co na gruntě za vyplacené se 
nachází, totiž 95 zlm 15 gr, 60 zlm, které se jemu tuto za 
vyplacené, totiž 95 zlm 15 gr. Těch pak 90 zlm mezi dědici 
podle společného domluvení takto se vydělilo: 
   N[ebožce] Polešáčce za vystavení 30 zlr, dílu jejího  
10 zlm, z dílu bratra svého Jiříka a sestry svej Anny, které 
jí aedirovali 20 zlr, spolu 60 zlr. 
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   Matce 20 zlr. 
   Jura Polešák uxorio nomine podle poručenství neb[ožtíka] 
otce 10 zlr. 
   Ostatních pak 54 zlm 15 gr platiti bude povinen nápadníkom 
ut s[upra] po 3 zlm ročně při posudcích. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Samuel 
Nejezchleba a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.N. Stalo se u 
přítomnosti všech stran dne a leta ut s[upra]. 
   NB. Pamět se činí, že Václav Neumon v tom zadním stavení 
vd[ovy] Přerovskej po neb[ožtíku] Matúšovi Přerovském do smrti 
její místa příti, tolikéž synečka Tomáša po neb[ožtíku] 
Polešákovi na svůj náklad řemeslu ševcovskému vyučiti chce a 
se obligiroval. Zahrádkú pak jednú podle kupu vládnúti bude a 
poněvadž neb[ožtíku] Janovi Polešákovi nic za vystavení se 
nesrazilo, pročež nyní Václavovi Neumonovi, poněvadž za 
vystavení platí, 20 zlm nahoře z summy hlavní se defalciruje. 
             f 412b 
   Letha Páně 1715 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] p[an] 
Václav Najman svůj vlastní i ze zadkem přes Novú ulicu 
jdoucím, z takového z svej dobrovolnej vůle prodal přední 
částku v Německej ulici, to jest předek toho domu až po Novú 
ulicu i s tím, co na něm vyplaceného měl, totiž 115 zlm 15 gr 
alb, za hotovú summu 62 zlr Pavlovi Zajíčkovi, zadek ale 
gruntu toho v Novej ulici p[an] Václav Najman pro sebe 
zanechal. Kteréžto peníze poněvadž jmenovaný Pavel Zajíček 
náležitě složil, týž přední grunt se jemu připisuje za volný a 
svobodný v summě 150 zlm, z kterejžto summy poněvadž nahoře 
podotknutých 115 zlm 15 gr zaplacené míti bude, ostatních  
34 zlm 15 gr bude povinen platiti nápadníkom, kteří se najdú, 
ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností Jan 
Stavinoška a Pavel Zajíček strejc jeho S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
   NB. Jestli by ještě jakž dluh potomkům Polešákovským 
náležel, p[anu] Václavovi Najmanovi k placení patřiti bude, 
jakož i contrib[uce] za rok 1713 a 1714. 
             f 413a 
Přípis Matěja Dokúpila 
 
   Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bartelsmana a spoluradních téhož času majíce Jozef 
Zajíček grunt ut supra po svých rodičích zděděný, takový 
z svej dobrej vůle z Matějem Dokúpilem prohandloval na 
předměstí, kde jemu Matěj Dokúpil na ten svůj grunt jak na 
hotově, tak na jinších věcech, co se za třiceti pět rýnsk[ých] 
počítá, přidal. Pročeš se nadepsaný grunt Matějovi Dokúpilovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu  a placení povinností jak 
krá[lovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí 
stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Dokúpila 
 
   Leta Páně 1682 dne 14. měsíce listopadu za purgmistra pana 
Johanesa Ježík a spoluradních toho času předstoupil držitel 
gruntu Matěj Dokúpil před Jich Opatrnost pány a tu přednesl, 
kterak on z čistej a dobrej vůle svej po bedlivém rozvážení 
grunt ut supra sobě pořadně připsaný synovi svému Janovi 
Dokúpil v summě jedno sto 
             f 413b 
dvaceti rýnských tím spůsobem popúští a za jeho vlastní a 
dědičný zanechává, aby on syn jeho Jan Dokúpil předně 
předstojící verunkové peníze p[e]r 34 zl mor[avských] 15 gr 
alb k splacení po 3 zlm ročně na sebe přijal, pak jestli by on 
Matěj Dokúpil za živobytí svého na takových 120 zlr k potřebě 
svej nevybral, aby Maryně za Martina Pavlíka provdatej 30 zlm, 
Johanně provdatej za Jozefa Uherka 30 zlm a Martinovi Dokúpil 
30 zlm, zanechajíce sobě Jan tolikéž 30 zlm bez všelijakého 
odporu na hotově vyplatil. Mimo toho ale jeho Matěje Dokúpila, 
který taky až do smrti půl humna užívati sobě vymiňuje, 
podobně do smrti u sebe buď společně v setnici, neb vzlášť 
v zadní světni[č]ce jakožto otce upřímného držel a svobodné 
bydlení popřát povinen byl,jakož i plac pro své vlastní 
utěžené zboží a místo pro krávu a ušípané. K čemuž všemu když 
Jan Dokúpil dokonale přivolil a nadepsanú povinnost, jakož i 
celého gruntu opravu na sebe přijal, týž grunt se jemu Janovi 
Dokúpilovi za jeho vlastní, volný a dědičný s placením 
verunkovej summy tímto dle řádu purkrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých toho gruntu 
se tejkajících král[ovských], vrchnost[enských] i městských 
povinností pan Johann Tyml a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
              f 416a(!) 
Zápis gruntu v Novej ulici p[ana] Václava Braunera 
 
   Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra p[ana] 
Hendrich Bartelsmana a splouradních toho času vystavíce Václav 
Najman grunt v Novej ulici naproti gruntu svého, který měl 
v Německej ulici, takový z svej dobrovolnej vůle odprodal panu 
Václavovi Braunerovi za hotových sedumdesát tři rýnské. Pročež 
nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Svoboda a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N. 
   Ten grundt je vedle Jakuba Solaříka a vedle gruntu 
Augustina Večeře. 
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             f 431a 
36 Gr[unt] Matěje Bobále 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 358 nadepsaný Matěj drží grunth svůj, 
kteréhož jest frejmarkem od Václava Jury Šešerových v summě  
24 R dostal a jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a 
docela zaplatil. 
 
   Leta [15]99 za rychtáře Bartoše Šlechty Matěj vejš psaný 
prodal podsedek ut s[upr]a Matyášovi Hrnčíři za summu 85 R 
hotových a tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnost JM Páně Václav Mochol, 
Jiřík Fryštacký jináč Provazník S.R.S.N. Stalo se u 
přítomnosti obou stran v sobotu po Středopostí leta ut 
s[upr]a. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav 
Smetana hrnčíř majíce ten grunt (který jemu po otci jeho 
Matyášovi Hrnčíři v dílu jeho připadl) zouplna zaplacený, 
s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na 
Strážnici, prodal jej Václavovi Večeřovi za hotových 117 R. A 
jest mu odevzdán za volný, zaplacený a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel 
Žeravský a Šimek Vojtků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a radních toho roku ten grunt Jiříkovi 
Večeřovi, vlastnímu synu nebo[žtíka] Václava Večeře, jsouc 
splna zaplacený ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím se připisuje za zaplacený, okromě Martinu 
bratru na tom gruntě přináležejících peněz 30 zl mor[avských] 
spláceti povinen bude, jest počten v summě za 117 zlm. 
             f 421b 
Jest jemu odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Václav Forster a Michal Reguli 
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1701 dne 5. Martii za purgmist[ra] p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož leta p[an] Johannes 
Večeřa, jakožto vlastní neb[ožtíka] Jiříka Večeře syn, ten 
grunt ut supra náležitě po otci svém zdědíce před právo 
purgmistrovské předstoupil a za zaopatření dle pořádku 
městského svej spravedlnosti šetrně požádal. Kterýžto se jemu 
v tej summě, jako jej neb[ožtík] otec jeho, totiž ve 117 zlm, 
připisuje a odevzdává za volný a svobodný, okromně co matce 
jeho třetího dílu přináleží a to s ní budúcně convenirovati 
povinen bude. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Jan Stavinoška sl[íbili]. 
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  Item proukážíc Jan Večeřa náležitú cessi, že Martin Večeřa 
strýc jeho jemu těch 30 zlm daroval, pročež se mu  zde za 
zaplacené vypisují. 
             f 422a 
   Leta Páně 1709 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních téhož letha tak jakož matka Jana 
Večeře Kateřina učiníc dokonalý testament praetensi svú, to 
jest ten třetí díl, který jí po jejím neb[ožtíku] manželu 
Jiříkovi Večeřovi patřil, totiž 29 zlm, manželu svému Lorencu 
Fabricimu z synem svým Carlem s ním splozeným poručila, takovú 
praetensi Jan Večeřa nadepsanému Lorencovi Fabricimu otčímovi 
svému vyplatil a podle přátelského domluvení jemu ty 2 h[once] 
roli v Padělcích za bránú Veselkou vedle Philipa černého a 
Jana Gardavského ležící, kterou dotčená matka Jana Večeře 
manželu svému Lorencovi do smrti jeho k užívání poručila a po 
smrti jeho aby na Jana syna svého dědičně připadla, na věčnost 
za jeho vlastní a dědičnú aediroval a popustil a k tomu 5 zlr 
peněz hotových jemu dal a ještě užitek v tomto 1709 roce z tej 
polovici zahrádky spodního humna aby vzal, jemu aediroval. A 
tak Jan Večeřa má svůj grunt zcela zaplacený. Solutum. 
             f 422b 
   Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra pana Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času zemrouce držitel gruntu ut 
supra Jan Večeřa a nemohouce pozůstalá po něm vdova Alžběta 
pro chudobu svou a těškost vyživování malých svých dítek 
povinnosti z toho domu zbejvati a jej opravovati, takový 
z svej dobrovolnej vůle a poradu svého otce Jana Stavinošky 
prodala Václa[vovi] Suchánkovi za hotových padesáte tři rýnské 
a k tomu všechny povinnosti jak císařské, tak panské i obecní 
za tento běžící 1725 rok zcela kupec k placení na sebe vzal, 
toliko aby ona prodavatelkyně všechny rešta až do ultima 
Decembris 1724 zasedělé zaplatila. Item vymínila sobě 
jmenovaná prodavatelkyně Alžběta Večeřka místo v humně odzadu 
k Novej ulici sedm sahů zdejli do humna a na čtyri sahy napříč 
ze strany od Martina Hubky, aby sobě mohla tam na svůj náklad 
stavení pro obydlí její z dítkama vystavěti a tam až do svej 
smrti obydlí své bez všeho platu a povinností kupcovi placení 
volné a 
             f 423a 
svobodné jmíti. Po smrti pak její aby tož stavení spravedlivě 
prošacováno bylo a zač by stálo, to nadepsaný kupec Václ[av] 
Suchánek aby dědicům jejím nahraditi a zaplatiti povinen byl. 
Na čemž poněvadž tak obě strany dobrovolně se smluvily a 
přestaly, pročež se týž grunt podle řádu purgkrechtního nyní 
připisuje a odevzdává častěj psanému Václavovi Suchánkovi za 
vlastní, dědičný a docela zaplacený. 
   P[áni] rukojmě za placení povinností a dobré hospodářství 
p[an] Václav Kratochvíla a Jan Stavinoška S.R.S.V.a N. Stalo 
se u přítomnosti obúch stran. 
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   Letha Páně 1726 dne 31. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut 
supra Václav Suchánek vejdouce v smlúvu s Danielem Tučkem 
popustil a zadal jest grunt tento jemu Danielovi Tučkovi za 
grunt jeho též v tejto ulici Nro 47 položený frejmarkem a 
k tomu ještě Daniel Tuček jemu Václavovi Suchánkovi dvaceti 
dva rýnské přidal. Pročež podle toho připisuje a odevzdává se 
grunt ten nadepsanému 
             f 423b 
Danielovi Tučkovi za vlastní a zaplacený pod břemenem a 
povinností tej vejminky, kterú sobě vd[ova] Večeřka učinila, 
ve všech slovích a punktích, jak vpředu zápis ukazuje. Stalo 
se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra. 
 
   Leta Páně 1729 dne 23. Martii za purgkmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra 
Daniel Tuček délejíc držeti, takový prodal z svej dobrovolnej 
vůle Pavlovi Hornému, tak jak jej sám zaplacený měl, za 
hotových šedesáte pět rýnských. Pročež poněvadž obě strany 
dobrovolně na tom přestaly, ten grunt se připisuje a odevzdává 
tomuž Pavlovi Hornému za vlastní a docela zaplacený bez 
všelikých reštů až do roku 1728 inclusive. Toliko tou výměnku, 
kterú vdova Večeřka sobě nahoře psanú má, ve všem držeti 
povinen bude a od 1ho Janu[arii] 1729 daně všeliké platiti 
začne. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl 
Košvic a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
              f 429a(!) 
Zápis na dům v Novej ulici Jana Večeře 
 
   Letha Páně 1720 dne 10. Decembris za poručeného purgmistra 
p[ana] Jiříka Myšky zdědíce Jan Večeřa po svém neb[ožtíku] 
otci dům v Novej ulici vzadu za domem svým v Německej ulici, 
takový z dobré své vůle prodal Matysovi Navrátilovi za 
hotových 50 zlr. Kterýžto dům se jemu nyní připisuje a 
odevzdává podle práva purgkrechtního  za vlastní, docela 
zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, bez všelikých reštů, 
poněvadž povinnosti z toho domu pocházející kupec teprv od  
1. Janu[arii] 1721 k placení na sebe přijal. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín 
Duray a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. 
   Prodavač sobě výminku učinil, kdyby týž dům zase na prodej 
přijíti měl, aby on zase nebo jeho děti neb jiní přátelé 
k kupu tomu před jinými předek měli. 
 
 
 
 



 

 

      188 
 
   Leta Páně 1735 dne 17. Septembris za purgmistra p[ana] 
Václava Košvica po smrti neb[ožtíka] Matyse Navrátila mocí 
testamentu připadl jest ten dům ut sup[ra] cerám jeho Anně a 
Maryně, zemrouce ale taky mezitím jmenovaná dědička 
             f 429b 
Maryna, ta vživě pozůstalá sestra její Anna jsoucí provdaná za 
Frantze Hainricha svou polovici dle testamentu otcovského 
přijala a druhú polovici po naddotčenej sestře zmrlej Maryně 
jiným spoludědicům dle pořadnosti mezi něma učiněnej a 
v Protocollu civilium novém zapsanej padesáti rýnskýma spolu 
s manželem svým Frantzem Hainrichem vyplatila. A podle toho 
majíce tak již ten dům zaplacený, obaspolně oni manželé Frantz 
Heinrich a manželka jeho Anna z svej dobrovolnej a 
nepřinucenej vůle (jak toho dotčená manželka jeho Anna jsouc 
schválně pro to na rathauz citirovaná, dobrovolně přiznala, že 
k tomu prodaji docela svou vůli nepřinuceně ráda dala, 
přiznala) prodali jsou Jakubovi Solaříkovi za hotových 
padesáte pět rýnských, kteréžto peníze taky Frantz Hainrich a 
manželka jeho Anna náležitě k rukám svým přijali. Pročež se 
nyní 
             f 430a 
připisuje a odevzdává ten dům jmenovanému Jakubovi Solaříkovi 
za vlastní a dědičně zaplacený bez všelikých reštů až do datum 
zápisu. 
   Rukojmě za opravu gruntu  a placení povinností pan Andris 
Weiner a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran a respective Anny, manželky Frantze 
Heinricha, dne a leta ut sup[ra]. 
 
   Leta Páně 1741 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Carla Dedela a spoluradních toho času Jakub Solařík, držitel 
gruntu ut supra, majíce sobě zadaný od oce svého Jiříka grund 
v Německej ulici, tento zaprodal [ze] svej dobrovolnej vůle 
Matějovi Kořenkovi za summu sto dvacet rýnských. Pročež nyní 
se jemu Matějovi Kořenkovi za dědičně zaplacený připisuje. 
Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Ignatz Pfilip SRSVaN. 
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             f 433a 
37 Grunt Marty Pekařky 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 97 Marta vejš psaná drží grunth svůj po 
n[ebožtíku] Šimonovi Pekaři muži svém zuostalej a za summu  
115 R koupenej. 
   Na kterejž jest n[ebožtík] Šimon muž její a Marta manželka 
po smrti jeho závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 
vyplnila 67 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po 
roku po 8 R Matoušovi Pernikáři dopláceti zuostává 48 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Krsuo, Jan Šrámek, 
Jíra Pernikář a Šebesta Bednář S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]95 položila Marta Pekařka za grunth peněz 
purgkrechtních 8 R. Ty přijal Matouš Pernikář. 
   Letha [15]96 položila Marta Pekařka za grunth peněz 
purgkrechtních 8 R. Ty přijal Matouš Pernikář. 
   Letha [15]97 položila Marta Pekařka za grunth Matoušovi 
Pernikáři 8 R. 
             f 433b 
   Leta 1598 položila Marta Pekařka za grunt svůj peněz 
purgk[rechtních] 8 R. Ty přijali ouřad předměstský na sirotky 
n[ebožtíka] Matouše Pernikáře. Acth[um] za purgkmistra Matyáše 
Pragenusa.      
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Marta 
Pekařka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře na 
předměstí 8 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila 
Marta Pekařka za grunt na sirotky n[ebožtíka] Matouše 
Pernikáře 8 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela sobě zaplacený má. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Marta Pekařka 
prodala podsedek ut s[upra] Valentovi Pokorný[mu] za sumu  
130 R. Závdanku jí dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1608 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Chládek, Lukáš Prokšů, Šimon Suchánek, Lukáš 
Všetička S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Valenta Pokorný za g[runt] Martě Pekařce 2 R. 
   letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Valenta Pokorný za gr[unt] Martě Pekařce 4 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Valenta Pokorný za grunt Martě Pekařce 4 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Valenta 
Pokorný Martě Pekařce za grunth, kteréž jí vydány 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Valenta Pokorný Martě Pekařce za grunth, ty přijal Lukáš zeť 
její na místě jejím 4 R. 
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   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Valenta Pokorný za grunt, kteréž přijal Lukáš, zeť Marty 
Pekařky 4 R.  
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Valenta 
Pokorný za grunt, kteréž přijal Lukáš, zeť Marty Pekařky 4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Valentha Pokorný za gr[unt] Lukášovi ut s[upr]a. 
             f 434a       
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Valenta 
Pokorný položil za grunt Lukášovi Vaňkovému 4 R. Ty přijala 
Marta Pekařka. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Valenta 
Pokorný položil za grunt Lukášovi Vaňkovému 4 R. Ty přijala 
Marta Pekařka. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Červenka položil za grunt na místě Valenty Pokorného 4 R. Ty 
přijala Marta Pekařka. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Václav Červenka 
položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty jest přijal Lukáš 
Vaňků. 
   Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Červenka 
položil za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijal Lukáš Vaňků. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vácslav Červenka 
položil ze gr[unt] peněz ročních Lukášovi Vaňkovému za tři 
letha 10 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Červenka 
položil za gr[unt] Lukášovi Vaňkovému za čtyri letha peněz 
zadrželých 10 R. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1660 dne 24. Februarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut 
supra požár a všechen do grunthu spuštěný od nápadníků Jírovi 
Glackému za summu 80 R, placení po vyjití 3 leth po 2 R. 
O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu a vystavení jeho, placení i 
povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Radmili a Jan 
Nejezchleba SRSaNR. 
             f 434b 
   Letha Páně 1665 za purgkmistra Lorence Zajíčka a 
spoluradních jeho prodán jest grunt napřed psaný Mikulášovi 
Františkovi za summu totiž 100 zlm, platcením ročně po 2 zlm 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za povinnosti panské i obecní a zlepšení gruntu 
Jiřík Fijala, Mikuláš Vrbútek S.R.S.a N. 
   Dne 29. Decembris položil závdanku na summu prodajnou  
1 zlm. Ten přijal Lorenc Zajíček purg[mistr] času toho a[nn]o 
1665. 
   Závdanku dal proti odevzdávce 2 zlm. Z těch jeden přijal 
p[an] Vavřín Zajíček zdejší purmistr. 
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   Druhý přijal p[an] Danihel Ludvík Dašický a za příjem jej 
sobě položil do počtu svého. 
   Item Jan Nejezchleba daroval jakožto nápadník Mikulášovi 
Františkovi z dobrej svej vůle, kteréž se jemu připisují  
14 zlm. 
   Letha 1668 [dne] 9. Januarii Mikuláš František položil za 
grunth svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal. 
   Letha 1669 [dne] 11. Decembris Mikuláš František dal  
1 čtvrt vína na rešt Pulajovský, za něj se poráží a vypisuje 
40 kr. Takové Lorenc Zajíček purgkmistr k rukám svým přijal. 
             f 435a 
   Letha 1670 [dne] 11. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Mikuláš František položil za grunth svůj 2 zlm. Takové 
Jan Nejezchleba k rukám svým přijal. 
   L[eta] 1671 [dne] 15. Januarii za purgmistra Danihele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Mikuláš František 
položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám 
svým přijal. 
   Letha 1672 [dne] 19. Januarii za purgkmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Mikoláš František 
položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám 
svým přijal. 
   Letha Páně 1673 dne 10. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Mikoláš František 
položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba  k rukám 
svým přijal. 
   Letha Páně 1674 dne 20. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Mikoláš František položil za grunt svůj k obci městské 
15 gr. Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem. 
             f 435b 
   Letha Páně 1683 dne 8. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na tomž gruntě Lukášovi 
Vaňkovýmu 50 R k dobírání náleželo a takové peníze smlouvami 
svadebními Tomášovi Rojíčkovi zadané byly, kteréžto peníze 
Jiřík Rojíček a Běta po neboštíkovi Jiříkovi Mlýnkovi 
Mikolášovi Františkovi, totiž 50 zlm, z lásky sou darovali, 
které také se jemu do register vypisují. 
 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Martin Cigánek položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu 
obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlr, za který souce toho 
důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze 
přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem. 
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   Letha Páně 1717 dne 20. Decembris za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času zdědíce Jakub Siegl 
grunt ut supra uxoris nomine, totiž s cerú neb[ožtíka] 
Mikuláše Františka Alžbětú, spolu i ze vším tím, co na něm 
vyplaceného bylo, totiž 79 zlm 17 gr 1 den alb, takový 
nemajíce jej připsaného prodal Martinovi Hubkovi i s tou svou 
praetensí 79 zlm 17 gr 1 den za hotových třiceti pět rýnských, 
             f 436a 
kteréžto peníza poněvadž Martin Hubka náležitě složil, týž 
grunt se jemu připisuje za vlastní a dědičný v verunkovej 
summě, jak prve byl, totiž 100 zlm. Na kteréžto se jemu sráží 
(poněvadž ty 35 zlm, které nyní položil, toliko za vystavení 
se počítají) ty od Jakuba Sigla koupené 79 zlm 17 gr 1 den, 
ostatní summu bude povinen platiti při posudcích obci městskej 
ročně po 2 zlm, totiž 20 zlm 12 gr 6 den alb. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný, bez všelikých reštů jak císař[ských], 
panských, tak obecních až do roku 1717 inclusive, poněvadž 
teprv od roku 1718 povinnosti k placení na sebe přijal. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Weiner a Jakub Kůrka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne[ a letha ut 
sup[ra] u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis Jozefovi Hubkovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 10. Aprilis za burmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jozef Hubka a ohlásil, kterak on ten po svým 
neb[ožtíku] ocovi pozůstalý dům po vyplacení všem erbům, kteří 
na něm nic víc k pohledávání nemají, na sebe potahuje, přitom 
slušně žádá, aby jemu právně připsán byl. Na kteroušto žádost 
se jemu za jeho vlastní a dědičný 
             f 436b 
připisuje a odevzdává spolu s těma na tom domě městské obci 
podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 20 zlm 22 gr bílých. 
   Svědkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 440a 
38 Gr[unt] Jíry Dluhošového 
 
   Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 104 nadepsaný Jíra Dluhošů drží grunth 
svůj od Matěje Tučka kožišníka koupenej za summu 150 R. 
   Na kteroužto summu závdanku témuž Matějovi Tučkovi položil 
15 R a ostatek, totiž 135 R, náleží témuž Matějovi Tučkovi. Ty 
jemu tenž Jiřík od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po  
7 R dopláceti zuostává 135 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Mikuláš Dluhoš otec jeho a 
Daniel bratr je[ho] S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 položil Ondra za grunth, majíc manželku 
n[ebožtíka] Jíry Dluhoše, peněz purgkrechtních Matějovi 
Tučkovi 7 R. 
   Letha 1596 položil Ondra Nejezchlebů za grunth peněz 
purgkrechtních Matějovi Tučkovi 7 R. 
   Letha 1597 položil Ondra Nejezchlebů za grunth peněz 
purgkrecht[ních] Matějovi Tučkovi 7 R. 
   Leta 1598 položil Ondra Nejezchlebů za grunt Matějovi 
Tučkovi 7 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
             f 440b 
   Leta [15]99 v pátek po s[vaté]m Mikuláši za rychtáře 
Bartoše Šlechty Ondra Nejezchlebů prodal podsedek svrchu psaný 
Janovi Vyskočilovi za summu 180 R. Závdanku jemu dal 30 R a 
platiti má při Vánocích od leta [15]99 po 9 R až do vyplnění 
tej summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnost J.M. Páně 
Tomáš Pavlů z předměstí, Jan Bartošů odtudž, Ozvald Krejčí 
odtudž a Dobiáš Sloup SRSN. 
   Na tomž gruntě náleží předních peněz Matějovi Tučkovi  
107 R, placením po 7 R, Ondrovi Okáčovýmu 43 R, placením po  
2 R, vše od leta [15]99.  
   Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil 
Jan Vyskočil za grunt 9 R. S toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra 
Okáčů 2 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan Vyskočil 
položil 9 R. S toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra Okáčů 2 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Vyskočil 9 R. Z toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra Okáčů 2 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského a letha 1603 za 
purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Jan Vyskočil za 
g[runt] dvojích peněz 14 R. Z toho vzal Matěj Tuček 10 R a 
Ondra Okáč dvojích peněz 4 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Vyskočil zadržalých i hotových peněz Matěji Tučkovi 13 R. 
Z toho dáno Matěji Tučkovi 11 R, Ondrovi Okáčovi 2 R. 
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   Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Vyskočil 
prodal podsedek svůj Ondrovi Vápeníkovi za summu 180 R. 
Závdanku jemu dal 43 R a platiti má od letha 1605 po 9 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tobiáš Sloup, Jíra Bartošů, Martin Peců, Václav 
Mochol, Jíra Vejborný S.R.S.N. 
             f 446a 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Ondra 
Vápeník prodal podsedek svůj požár Janovi Václavkovýmu za 
summu 110 R. Závdanku dal Ondrovi Vápeníkovi 14 R, ostatek 
platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Nikodem Sýkora, Ondra Roháč a Mathyáš Hrnčíř 
S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotku] n[ebožtíka] Matěje Tučka Thobiášovi předních 
peněz 65 R, placením po 5 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Okáčového 31 R, placením po  
1 R. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin 
Slováků pojmouc sobě za manželku Kateřinu, pozůstalou vdovu po 
neb[ožtíku] Janovi Václavkovým, prodal podsedek ut s[upr]a 
Janovi Pišťákovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 19 R, 
ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Drahotoušský, Jíra Provazník, Mathyáš Hrnčíř 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Pišťák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tučka 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož na 
tomto gruntě náleželo Pavlovi, synu neb[ožtíka] Matěje Tučka, 
předních peněz summy 62 R, takové peníze prodal jest Janovi 
Pišťákovi za hotových 17 R 17 gr. 
   A tak Jan Pišťák nebude povinen platiti za 10 leth pořad 
zběhlých. 
 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Pišťák prodal podsedek svůj Janovi Ratiškovskému za 150 R bez 
závdanku, platiti jej má po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jiřík Cibulka a Pavel Šalmanů SRSN. 
   A jakož jest na tom gruntě Jan Pišťáků měl zaplaceného  
139 R, ty jest všecky pustil Janovi Ratiškovskému a ostatek, 
totiž 11 R, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry 
Nejezchlebového neb Okáčového. 
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             f 446b 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Ratiškovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Okáčového jinak Nejezchlebového 6 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového a 
spoluradních jeho po smrti n[ebožtíka] Jana Ratiškovského 
poněvadž od několika leth pustý zůstával, prodán jest týž 
grunth ut sup[ra] Janovi Šidlovskýmu za summu 110 R bez 
závdanku, platiti jej má po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu, též povinnosti 
všelijaké J.M.P. i obecní Štěpán Kutějků, Mathouš Beran a 
Jiřík Beran S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Šidlovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Nejezchlebového peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Šidlovský 
položil za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového 
peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan Nejezchlebů. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Šidlovský 
položil za grunt Janovi Nejezchlebovému peněz ročních 1 R.  
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Šidlovský 
položil za gr[runt] Janovi Nejezchlebovému peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský 
položil za gr[unt], kteréž Thobiáš Nejezchlebů přijal 2 R. 
   NB. Jakož jest na gr[untě] ut s[upr]a náleželo področně 
k dobírání s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového summy 
11 R, na to jsou tíž sirotci přebrali 4 R, kteréž zase k obci 
navrátili. A tak tuto nic víceji k dobírání nemají. 
             f 447a 
   Dále tato pamět se činí, ponevadž Jan Ratiškovský bez 
dědiců zemřel a drahně peněz na gru[ntě] ut s[upr]a vyplatil, 
tehdy podle obdarování města Strážnice odoumrtního ta summa 
všechna na obec města Strážnice jest připadla a náležeti bude. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních obci městské 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Šidlovský 
položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský 
položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Šidlovský 
položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R. Ty přijal purgkmistr 
ut s[upr]a. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho zemrouce Jan Šidlovský pozůstalou vdovu pojal sobě Vítek 
Zimorazický, kterémuž nadepsaný grundt připsán jest. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
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   Za téhož purgkmistra tak jakž nadepsaný Vítek Zimorazický 
roku 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka při Vánocích na 
zaplacení platu stálého za Marti[na] Mráze zasezelého na pomoc 
obci 2 věd[ra] vína dal, ty se jemu vypisují na penězích 4 R. 
             f 447b 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] prodal jest Vít Zimorazický 
tento podsedek Pavlovi Blahounkovi za summu 110 R bez 
závdanku, placením po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Vít 
Zimorazický a Adam Rejster S.R.S.a N. 
   A poněvadž ten grunt vyhořel, upouští se jemu polovici, 
totižto 55 R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 17. Novembris  za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a s[polu] r[adních] prodal jest Pavel 
Blahúnek tento podsedek Šimonovi Šilhovi zeti svému za summu 
110 zlm, však s contiti touto, co Pavel Blahúnek za vyhoření  
55 zlm za zaplacené na tomž podsedku jměl, ty peníze dotčenému 
Šimonovi dobrovolně pouští a k tomu často psaný Šimon Šilhavý  
pokládá závdanku za dotčenou summu těch 55 zl mor[avských] 
4 zlm. Mezi tím činí se tato vejminka, že Šimon Šilhavý má 
Pavlovi Blahúnkovi do smrti jeho jedný komory příti, v kterýž 
on z manželkú a z dítkami bydleti má, ostatní pak placení 
téhož podsedku při držaných posudcích 
             f 448a 
po 4 zlm každoročně spláceti má. A tak jest jemu tenž podsedek 
za volný a svobodný odevzdán a připsán. 
   Rukojmě za opravu a placení všelijaké povinnosti JVHMti 
postavil Jana Dvořáka a Matouše Smutného S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka 
Dašického Šimon Šilha položil za grunt svůj k obci městské  
2 zlm. Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
sobě za příjem položil. 
   Letha Páně 1674 dne 20. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Šimon Šilha položil za grunt svůj k obci městské  
1 zlm. Ten přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem. 
   Letha Páně 1675 při držaných posudcích za purgkmistra 
Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Šimon Šilha položil za 
grunt svůj k obci městské 2 zlm. Takové peníze nadepsaný 
purgkmistr do počtu svého za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1707 dne 14. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a s[polu] r[adních] j[eho] Matěj Blahúnek po smrti 
Šimona Šilhy švagra svého v letu 1673 od rebelantů u Skalice 
zabitého, dosednúc na podsedek ut s[upr]a od rebelantů téhož 
leta 
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             f 448b 
vypálený jej vystavěl a nemaje jej sobě až posavad připsaného, 
dnešního dne za to požádal. Pročež se mu v summě prodajné  
110 zlm a poněvadž 60 zlm Šimon Šilha na tom podsedku 
vyplatil, které Václav syn jeho zdědil, takové pak maje na 
vojnu jít jemu Matějovi Blahúnkovi daroval, což Jan Hranický 
náležitě vysvětčil, a tak se jemu těch 60 zlm za zaplacené 
vypisuje, ostatních 50 zlm platit má k obci městské každoročně 
po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] Pavel 
Hořák a Matěj Glogovský S.R.V.a N. 
 
   Letha Páně 1726 dne 14. Januarii za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času  sedíce na gruntu 
ut supra Jan Blahúnek, syn po neb[ožtíku] Janovi Blahúnkovi, 
takový všechen spustoval a nadělajíce na něm reštů z něho 
             f 449a 
pryč odejíti musel. Pročež aby město v zvelebování svém 
zůstalo, pan purgmistr a rada prodali jsou ten grunt celý 
pustý k vystavení Martinovi Stanislavovi za hotových 12 zlr a 
v summě verunkovej 50 zlm k placení obci městskej při 
posudcích po 2 zlm, kteréžto 12 zlr kupní se všechny na rešta 
Blahúnkove obrátili. Dle čehož se ten grunt připisuje a 
odevzdává témuž Martinovi Stanislavovi za vlastní, bez 
všelikých běžících reštů, s polhocením od všelikých daní a 
contributzi až do ultima Decembris 1727. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1741 dne 27. Novembris za poručeného purgmistra 
pana Eliáše Grögora a spoluradních toho času Martin Stanislav 
majíce sobě od obce města Strážnice pustý dům pod vejrungy  
50 zlm Jana Blahúnka za hotových 12 zlr prodanej s polhocením 
takovejch vejrungův, ten grund svůj včil vystavenej odprodal 
za hotový za sto třicet rýnských Jozefovi Surému, přijmouce 
prodavač takové peníze těch 130 zlr od kupujícího in optima 
juris forma 
             f 449b 
quituje a prázna činí. A protož se Jozefovi Surému za vlastní 
a dědičný připisuje, ty pak vejrungové peníze počne platiti od 
příštího 1742 roku po dvouch zlm až do vyplacení vší summy. 
   Rukojmě vyplacení všech povinnostech dožádal pana Eliáše  
Grögera a pana Václava Košvice. 
 
Přípis domu Janovi Drchalovi 
 
   Letha Páně 1750 dne 29. Maii za purgkmistra p[ana] 
Gottefrida Mayera [a] spoluradních toho času majíce Anna, 
vdova po neboštíkovi Jozefovi Surým, grunt ut supra vedle 
Martina Hubky z jednej a Jana Černína z druhej strany ležící, 
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jest takový po svej smrti zanechala nim třem synom Jozefovi, 
Tomášovi a Jurkovi na rovný díle per testamentum odporučila, 
který grunt Janovi Drchalovi per licitationen plus offerenti 
et melius solventi za jedno sto padesáte pět rýnsk[ých] 
odprodán jest. Pročeš se takový grunt jmenovitému Janovi 
Drchalovi za jeho 
             f 450a 
vlastní, volný a dědičný s těm na něm podlužnýma verunky po 
srášce 6 zlr, které Martin Stanislav při prodaju toho gruntu 
Jozefovi Surému popustil a takových 6 zlr se z nynější 
prodajnej summy odtáhly a do obroční casse odvedly, zde 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu domu a splacení jak císařsk[ých], tak 
panských a obecních povinností p[an] Matěj Paška a p[an] Pavel 
Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Drchala 
 
   Leta Páně 1784 dne 18. Augusti za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Drchal grunt ut 
supra spravedlivě ukoupený a pořadně připsaný, takový z čistej 
vůle svej i manželky Kateřiny odprodal synovi svému Janovi 
Drchalovi za summu tři sta rýnských, kteréžto takto vyplatiti 
má, totiž: do kláštera strážnického veleb[ným] pánům Paterům 
Piaristům jakožto podlužné bratrské peníze peníze capitalu  
100 zlr, na interesech 4 zlr, pak prodavačovi otcovi svému, 
kdyby jej potřeba následovala, vydati povinen zůstati má  
196 zlr. Však kupec Jan Drchal vždy na podíl France bratra 
svého různovatkama ve světě se vynacházat majícího, poněvadž 
zdaliž naživě jest, dosavad se nevyšetřilo, ohled míti a tenž 
podíl jeho jeho 70 zlr 49 kr vynášející z těch 196 zlr se za 
sebú zadržeti zavázán bude. Ostatně jakož na gruntě tom summy 
verunkovej jetě 52 zlr říské 20 kr podluž- 
             f 450b 
ných obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se 
vynachází, takové kupec Jan Drchal na sebe povinost přijal. 
Podle čehož grunt ten se jemu Janovi Drchal za jeho vlastní, 
volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a ze vším od 
starodávna majícím právem odevzdává. Toliko kupec zavázán býti 
má prodavače respective otce svého i matku v domě tom buďt 
společně ze sebou v jednej světnici, aneb kdyby se srovnati 
nemohli, v světničce na dvoře k bydlení svobodné místo až do 
smrti jednoho i druhého popříti. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan 
Jan Ježík a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
   Ty verunkové peníze 52 zlr 20 kr na moravské zlaté čítajíc 
vynáší 44 zl mor[avských] 26 gr alb. 
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             f 457a 
39 Gr[unt] Mikuláše Tkadlce 
 
   Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 46 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj od 
Martina Vojtkového koupenej za summu 140 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]92 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]93 při Vánocích 
rok po roku po 8 R s[irotkům[ n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 
dopláceti zuostává 98 R. Na to jest letha [15]93 a letha 
[15]94 zadržel 16 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jíra Prokšů, Pavel Uhléřů, 
Martin Uhléřů S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]94 Mikoláš vejš psaný položil na zadržalé peníze 
purgkrechtní 8 R. 
   Letha 1595 Mikoláš nahoře psaný položil peněz 
purgkrechtních za grunth 8 R. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Tkadlců peněz purgkrechtních  
8 R. 
   Letha [15]97 položil Mikoláš nahoře psaný za grunt svůj 
peněz purkrechtních 8 R. 
   Leta 1598 položil Mikuláš Tkadlec za g[runt] na si[rotky] 
Kryštofa Křížka 8 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše 
Prahenusa.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš 
Tkadlec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka]  Kryštofa Křížka  
8 R. 
             f 457b 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Mikuláš Tkadlec za grunt sirotkům n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 
8 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Manda 
n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položila 
Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 10 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila 
Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 8 R. 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěn od 
pana ouředníka tento požár na placení po 5 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila 
Manda neb[ožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila 
Manda nebo[žtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R. Zuostávají na rathauzi, jsou 
vydány Pavlovi do Doubravníka. 
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   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila 
Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R. Zůstávají na rathauzi, jsou 
vydány Pavlovi do Doubravníka. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Manda 
n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Manda 
n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] 
n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 4 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položila 
Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce na s[irotky] n[ebožtíka] 
Kryštofa Křížka 4 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Žeravský, manžel Běty dcery Mandiné, položil ostatních peněz 
na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 3 R. 
             f 458a 
   Leta 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřetí Pavla Žeravského Daniel 
Štáblovský pojmouc sobě Alžbětu pozůstalou vdovu za manželku, 
ten grunth ut supra jemu jakožto nápadem po manželce připadl 
zouplna a docela zaplacený, kterýžto z vuolí manželky své a 
z povolení J.H.M. i pana Valentina Daniele Schreyera, ten čas 
ouředníka panství strážnického, prodal Pavlovi Radmilimu za 
summu 150 R. Závdanku má jemu dáti při Velikonoci roku 1652  
15 R, platiti jej má každoročně počna letha 1653 po 10 R při 
každých posudcích. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Martin Ochrasta, Hans Neuman SRAaNR. 
 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních poněvadž Pavel Radmili také 
s jinšímu sousedy vyhořel, jemu podle poručení vrchnosti se 
mimo závdanek polovici sráží a vypisuje 67 R 15 gr a tak má 
dopláceti ještě i s závdankem 82 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1663 dne 25. Januarii za purgmistra pana Jiříka 
Kopřivnického a z ouřadem jemu přidaném předstoupil k rejstrám 
purgkrechtním pan Pavel Radmili oznamujíc, že jest nápadníku 
svému Janovi Pukovi dle kšaftu n[ebožky] vdovy Štáblovský 
odkázaných pět zlm položil u přítomnosti p[ana] Lorentze 
Pyskovského. 
   Item téhož dne p[anu] Janovi Tesařovu položil pět zlm, 
které též od nahoře psané n[ebožky] Štáblovský poručené jemu 
jsou, ty přijal náležitě. 
             f 458b 
   Item téhož letha a dne  položil panu Lorentzovi Pyskovskému 
tímž kšaftem odkázaných jeden zlm, který náležitě přijal. 
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   Item neb[ožtíku] Samuelovi Cibulkovi berouce to na své 
dobré svědomí z uvážení p[ana] purgkmistra a p[ánů] radních 
pokládá 3 zlm, ačkoliv jen 3 zlr Cibulkovi dal, ostatek panu 
Lorentzovi Pyskovskému dodal, a tak se plně tři moravský 
pokládají. 
 
   Letha Páně 1666 dne 3. Julii za purgmistra Daniele Ludvíka 
Dašického a spoluradních jeho Pavel Radmili prodal jest spřed 
psaný grundt ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím za summu prodajnú Janovi Kostkovi za 150 zl 
mor[avských]. Závdanku položil 10 zl mor[avských] a na 
s[vatéh]o Havla 5 zl mor[avských] 14 gr 1 den dodati má, 
kterýžto závdanek na zasedělú contributi Pavla Radmiliho na 
rathauz města Strážnice oddati povinen bude, ostatní summu při 
držených posudcích každoročně po 5 zlm splacovati povinen 
bude. Jest jemu odevzdán a připsán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení i povinnosti všelijaké 
J.V.H.Mti i obecní Matouš Straka a Michal Malata S.R.S.a N.R. 
             f 459a 
   A[nn]o 1666 dne 3. Julii položil Jan Kostka Pavlovi 
Radmilimu za grunt svůj, kteréž Pavel Radmili k rukám svým 
přijal 2 zl mor[avských]. 
 
   L[eta] 1667 dne 23. Januarii za purgmistra pana Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho tak jakž předek jeho 
Pavel Radmili na gruntě tomto vyplacených zkrz upuščení 
z voulí milostivej vrchnosti na vyhoření peněz k zaplacení 
měl, takové jest jemu nadepsanému p[anu] Janovi Kostkovi, 
totiž v summě za 84 zlr, sprodané 6 zlm jest k rukám svým 
náležitě přijal, které se Janovi Kostkovi naproti summě 
nadepsanej vypisují za vyplacené. A tak Jan Kostka na gruntě 
tomto všeho vyplacení má v summě 99 zlm, dopláceti povinen 
bude nápadníku Lorencovi Pyskovskému 51 zlm. 
 
   Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] Jana Kostky 
Anna, vdova po něm pozůstalá, zdědíce nápad na gruntu 99 zlm a 
vdadouce se zase podruhé za Václava Prokše, takový 
             f 459b 
smlouvami svadebními zadala jest Václavovi Prokšovi, 
kterejchžto 99 zlm jemu za zaplacené [se] připisují, ostatní 
summu nápadníkům platiti povinen bude. Odevzdán za svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti Fratz Netyka a Ondra Čech 
SRSpaN. 
 
   Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzeka a spoluradních jeho při držaných posudcích 
Lorentz Pyskovský nápadník gruntu, aby držitel gruntu tím  
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lechčeji peníze vejrunkové pokládati mohl, na ročních penězích 
toliko aby Václav Prokšů ročně po 3 zlm pokládal, dobrovolně 
přestal. 
 
   Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho při držaných posudcích proukázal 
náležitě p[an] Václav Prokšů, že jest vydal za živobytí p[anu] 
Lorencovi Pyskovskému a pozůstalé vdově po něm, jakž sama 
svědčí, porozdílně hotových peněz, které se na náp[ad] jeho 
vypisují v summě 7 zlm 3 gr 3 den, kteréhožto jest ještě  
43 zlm 26 gr 4 den. 
   Letha Páně 1689 dne 3. Martii Václav Prokeš položil za 
grunt svůj Luciji Pyskovskej jakožto nápadníci, které[ho]žto 
nápadu má 43 zlm 26 gr 4 den, peněz 10 zlr. Které peníze 
náležitě přijala a jí se zrážati má. 
             f 460a 
   Letha Páně 1700 dne 21. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních po učiněném oučtě z Marianú, 
Michala Gajdy manželkú, vlastní dcerú n[ebožky] Lucie 
Pyskovskej, našlo se, že p[an[ Václav Prokeš porozdílně vydal 
6 zlm 8 gr 4 den, k tomu jí dal ještě 3 zlm. A tak se mu 
vypisuje na gr[untě] ut s[upra] 9 zlm 8 gr 4 den, ty přijala 
k rukám svým. 
   Letha Páně 1707 dne 15. Decembris za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a s[polu] r[adních] p[an] Václav Prokeš vydal 
porozdílně nápadníku svému Michalovi Gajdovi na místě Mariany, 
bývalej manželky jeho, kterýžto nápad po ní zdědil, peněz 
verunkových za dům ut s[upra] 7 zlm, které Michal Gajda 
k rukám svým přijal. 
   Letha a dne ut s[upra] majíce ještě p[an[ Václav Prokeš  
17 zlm 17 gr 3 den Michalovi Gajdovi dopláceti, takové od něho 
skoupil za hotových 7 zlr 30 kr, 
             f 460b 
za kteréžto se jemu za zaplacené vypisuje těch 17 zlm 17 gr  
3 den. A tak bude p[an] Václav Prokeš míti svůj gr[unt] zcela 
a zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Stalo se za 
purgmist[ra] p[ana] Jana Stavinošky a s[polu] r[adních] leta a 
dne ut s[upra]. Solutum. 
 
   Letha Páně 1709 dne 10. Aprilis za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních téhož leta majíce p[an] Václav Prokeš 
gr[unt] ten ut s[upra] zcela zaplacený za 150 zlm, takový 
z důležitých příčin Prodal Jiříkovi Mohelnickému za hotových 
80 zlr. Však toliko to přední stavení z humnem až po Novú 
ulicu, to pak zadní humno z tou chalúpkú sobě na věčnost 
zanechal a tam, tak jak z konca tej ulice domy soukenické 
vystavené jsou, 
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             f 461a 
dům pro sebe zasej vystaví, tak aby on Jiřík Mohelnický na 
předku a on zasej na zadku hospodářem byl. Odevzdán jest jemu 
ten předek za volný a svobodný a zouplna zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], stavení a placení povinností 
p[an] Pfilip Černý a p[an] Samuel Nejezchleba S.R.S.N.     
   Solutum. 
 
   Letha Páně 1746 dne 31. Decembris za purgmistra pana 
Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Jiřík 
Mohelnický dům aneb grunt ut supra zcela zaplacený, takový 
z dobré vůle synovi svému Karlovi Mohelnickému za summu 60 zlr 
hotových peněz odprodal, na ten však spůsob a s tím doložením, 
aby on kupující otci svému a matce v domě svobodné obydlí dáti 
povinen byl. Jestli však by spolu porovnati [se] nemohli, bude 
povinen pro něho otce svého a matku obydlí na zadku vystavěti 
dáti, zahrady pak aneb humna polovici do smrti a k tomu v domě 
hospodářství se vynacházející prodavatel k své vlastní 
dispositzi sobě zanechává. Co se však toho vystaviti majícícho 
obydlí a zahrady aneb humna dotejče, to všechno ku gruntu po 
smrti obouch rodičův připadnouti a patřiti má. Pročež na ten 
spůsob se jemu kupujícímu tenž grunt za vlastní a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] 
Ignatz Filip a p[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N. anno et die ut 
supra. 
             f 461b 
Přípis Martina Vajčnera 
 
   Leta páně 1747 dne 20ho Decemb[ris] za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin 
Vajčner od Jiřího Mohelnického předepsaný dům se vším k němu 
od starodávna patřícím právem a příslušenstvím za summu 
hotových peněz jedno sto padesáte rejnsk[ých]. Pročež se jemu 
Martinu Vajčnerovi takový dům za vlastní a dědičný tuto 
připisuje a odevzdává. Přitom pak on prodavač vymiňuje sobě  
do svej a manželky smrti svobodné obydlí v tomž domě v tej 
sedničce a kuchyně, takové bez vší záplaty užívat mají, jako i  
taky jednu krávu a 1 kus s.v. ušípaný tam svobodně chovati. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Hezký. 
             f 462a 
Přípis Jana Černína 
 
   Letha Páně 1749 dne 14. Aprilis za purgkmistra pana Jana 
Weinera a druhých pánův spoluradních koupil dům ut supra od 
Martina Vaitznera za 143 zlr ze vším k němu patřícím právem a 
příslušenstvím na tento spůsob, že Martinovi Vaitznerovi 
hnedkom složí 80 zlr, pak jemu dvě neděle po svatým Duše  
22 zlr 30 kr složiti se zavazuje, jakož taky Jiříkovi 
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Mohelnickému z toho domu podlužných peněz nyní 20 zlr a dvě 
neděle po svatým Duše 20 zlr 30 kr zaplatiti chce. Přitom 
kupec Jan Černín dle domluvy povinen bude Jiříka Mohelnického 
z manželkú jeho do smrti jejich v tomž domě v sednice a 
kuchyně bydlení popříti i taky jednou krávu a jeden kus s.v. 
ušípanýho tam svobodně chovati a něco vína do sklepu vložiti, 
pak taky jeho obilí vymlátiti dát. Pročeš se Janovi Černínu 
takový dům za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
   Rukovníky jak povinností, tak opravy jsou p[an] Pavel 
Cikánek a p[an] Joseph Vychodil. 
             f 462b 
Přípis domu Anně, vdově po neb[ožtíku] Janovi Černínovi 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupila vd[ova] 
Anna, pozůstalá po neb[ožtíku] Janovi Černínovi, a přednášela, 
že ona ten po neb[ožtíku] manželovi pozůstalý a p[e]r 160 zlr 
právně vyšacovaný dům, nad kterým ona dle král[ovských] [a] 
městských právách třetinu má, v tej summě p[e]r 160 zlr kúpiti 
a přijímati chce, následovně že ostatním čtyri dědicům a po 
Janovi Černínovi pozůstalým sirotkům jejich podíly zaplatí. 
Pročež z ohledu že ti sirotky ještě zběhlí nejsou, následovně 
že matka ut s[upra] po Černínovi řečený sirotky alirovat a 
rentirovati musí, takový dům se jí p[e]r 160 zlr právně 
prodal, následovně se taky vd[ově] Anně Černínovej za vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti 
             f 463a 
jak císař[ské] i královský, vrchnostenský i městský p[an] 
Johann Weiner a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis domu Karlovi Habermanovi 
 
   Leta Páně 1763 dne 13. Maii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spluradních předstoupila vd[ova] po neb[ožtíku] 
Janovi Černínovi jménem Anna a přednášela, že ona dům po 
neb[ožtíku] manželovi svému, který ona právně p[e]r 160 zlr 
kúpila, Karlovi Habermanovi nomine dotis odstoupiti a právně 
připsati dáti chce. Naproti tomu ale se jí vdově odpovídalo, 
že poněvadž ona takový dům dědicům po Černínovi za hypothecu a 
Pfand  v příčině jejich podílův constituirovala, takový dům na 
jinší spůsob Karlovi Habermanovi se připsati nemohl, než aby 
ještě za hypothecu jmenovaným sirotkům constituirovaný zůstal, 
následovně aby dědici po Janovi Černínovi na tem domě svůj 
regress více pohledávati právo mělo. Poněvadž ale 
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             f 463b 
tak vd[ova] Černínka, jak Karel Haberman k tomu se zvolili a 
spokojení byli, jakož taky bez toho výminečného práva jest 
quod nonio plus juris in alterum transform possit quam ipse 
habeat, totiž že žádný více práva druhému odstúpiti může než 
on sám má. Následovně se dům ut supra Karlovi Habermanovi na 
předeřečený spůsob za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odvzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvic a 
p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Tomáše Surého 
 
   Leta Páně 1775 dne 7. Octobris za purgmistra pana Antonína 
Košvic a spoluradních jeho toho času jakož pozůstalost všechna 
po neb[ožtíku] Carlovi Haberman pro mnoství dluhův k zaplacení 
společných věřitelův subhastirovaná býti musela, tím spůsobem 
taky grunt ut supra k prodaju legaliter se prohlásil. 
Následovně skrze vejš jmenovaného Tomáše Surého na rathúzi 
města Strážnice          f 464a 
za summu tři sta padesát rýnských jakož nejvíc dávájící 
licitando podosáhl, kteroužto summu při ouřadě purgmistrovském 
složiti zavázán bude a tam odsud na odvod skutečný quittanci 
vyzdvihne. Podle čehož grunt ten ze vším od starodávna na něm 
pozůstávajícím právem se jemu Tomášovi Surému za jeho vlastní, 
volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských, 
vrchnost[enských] i městských povinností pan Carel Večeřa a 
p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N. 
             f 465a 
Přípis domu v Novej ulici za gruntem Německej ulice Jiříka 
Mohelnického 
 
   Leta Páně 1729 dne 10. Martii za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času majíce Václav Prokeš za 
gruntem svým v Německej ulici Jiříkovi Mohlenickému prodaném 
zase grunt v Novej ulici vedle Jiříka Cigánka a Carla Gatteho 
ležící, takový jsouc na smrtedlnej posteli poručil manželce 
svej Kateřině a synovi svému Václavovi. Kerážto manželka jeho 
jsouc provdaná zase za Jana Vaitschnera, syna svého 
jmenovaného Václava z gruntu toho 25ti rýnskýma vyplatila a 
vyplatuje jej, ten grunt jí zouplna zaplacený zůstal. 
Nemohouce ale pro rozličné nemožnosti své takového gruntu 
délej držeti, prodala jej ze svej i manžela svého Jana 
Vaitschnera dobrovolnej vůle Joannesovi Mohelnickému za 
hotových šedesáte sedm rýnských. Z kterýchžto peněz se 
zaplatilo na rešta contribučenské do roku 1728 zasezelé  
26 zlr 3 kr, na paenale z toho reštu 2 zlr 4 ¾ kr, paní   
Portářce dluh 28 zlr kupec na sebe přijal 
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             f 465b 
a ostatních hotových 8 zlr 1 den přijal Jan Vašíček na dluh 
svůj. Pročež poněvadž takové peníze Jan Mohelnický složil a 
tak na tom obě strany dobrovolně přestaly, ten grunt se 
připisuje tomuž Joannesovi Mohelnickému za vlastní a dědičně 
zaplacený, s placením všelikých běžících daní od 1ho Januarii 
1729. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Jiřík 
Mohelnický a Pavel Sukup S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
 
Přípis domu Antonínovi Mohelnickému 
 
   Leta Páně 1762 dne 27ho Martii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Mohelnický grunt 
ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle 
synovi svému Antonínovi Mohelnickému z tej příčiny odstúpil, 
že on otec jakožto starý člověk pracovat juž nemůže. Vymínil 
ale sobě na tom domě svobodné bydlení i s manželkú svou až do 
smrti. 
             f 466a 
Pročež se takový grunt Antonínovi Mohelnickému za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opatrování gruntu a placení rozličných jak 
císař[ských] i král[ovských], tak vrchnostenský[ch] i 
městských povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Jozef 
Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut 
supra. 
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             f 469a 
40 Gr[unt] Jana Olejníkova 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 87 vejš psaný Jan drží grunth svůj od 
purgkmistra a starších koupenej a po n[ebožtíku] Jiříkovi 
Voleníkovi otci svým zuostalej v summě 120 R. 
   Na kterejž jest do letha [15]94 vyplnil 36 R a tak ještě od 
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R sirotkuom po 
n[ebožtíku] Jiříkovi Voleníkovi zuostalý, bratřím a sestrám 
svým, dopláceti zuostává 84 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Uhléř, Jan Sejkora 
S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]95 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 Jan vejš psaný položil za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]97 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 r.  
   Leta 1598 položil Jan Olejníků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních sirotkům n[ebožtíka] Jíry Olejníka 6 R. 
Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.                   
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Olejník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka  
6 R. 
             f 469b 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle kšaftu 
n[ebožtíka] Jana Olejníka prodán podsedek svrchu psaný 
Václavovi Mocholovi za summu 150 R bez závdanku, nebo sirotky 
malé chová, platiti má od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Ondra Okáčů, Daniel Růžička, Daniel Peců, Martin 
Dujhuba S.R.S.A N. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Mochol za 
grunt sirotkom Jíra Olejníka 6 R. 
   Z staku neboštíka Jana Olejníka dán sirotkům n[ebožtíka] 
Jiříka Olejníka vinohrad v Šumědi na zaplacení tohoto gruntu 
ve 30 R.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav 
Mochole s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Olejníka 3 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav 
Mochole za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka 6 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Václav Mochole za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Olejníka 6 R. 
    Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského jaký Václav 
Mochol povinen byl posledních peněz vyplniti sirotkom 
n[ebožtíka] Jana Olejníkova 126 R, takové peníze dobrovolně a 
z lásky před panem purgmistrem a pány Václavovi Mocholovi po 
dítěti zemřelém n[ebožtíka] Jana Olejníkova, jakožto vlastní 



 

 

      208 
 
strejci a tetky její, za tou příčinou, že jest toho sirotka 
maličkého k době přijal, jej opatroval a smrti dochoval, 
toliko aby ještě na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Olejníka 3 R 
doplatil. Na čež se nyní i v časích budoucích natahovati 
nechtějí. Stalo se u přítomnosti obou stran v outerý po neděli 
Letare 1606 letha. 
             f 470a 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav 
Mochol prodal grunt svůj napřed psaný Janovi Moravanský[mu] za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Drahotoušský, Mathyáš Hrnčíř, Martin Mikulec, 
Jíra Medloch S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Sojka, náměstek neb[ožtíka] Jana Moravanského, za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka ostatní 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Batholoměje Šlechty položil Petr 
Sojka, náměstek nebo[žtíka] Jana Moravanského, za grunt 
Václavovi Mocholovi 5 R.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Petr Sojka, náměstek n[ebožtíka] Jana Moravanského, za grunt 
Václavovi Mocholovi 5 R.  
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Petr 
Sojka za grunth Václavovi Mocholovi 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Petr 
Sojka za grunth Václavovi Mocholovi 5 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Sojka 
položil za g[runt] Václavovi Mocholovi peněz 5 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Petr Sojka za 
g[runt] Václavovi Mocholovi 5 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Sojka za grunth Vácslavovi Mocholovi 5 R.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr 
Sojka položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr Sojka 
položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr 
Sojka položil za grunt Vácslavovi Mocholovi peněz ročních 5 R. 
             f 470b 
   Letha Páně 1622 dne 24. Februarii za purgkmistra 
Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho prodán jest grunt po 
nebožtíkovi Petrovi Sojkovi Václavovi Častkovskému za summu  
90 R. Závdanku dáti má při Vánocích nejprve příštích 6 R a 
platiti každoročně při posudcích po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Mikuláš Knesl, Pavel Plašák, Ondra Frydecký a Pavel 
Žeravský S.R.S.N. Stalo se ut supra. 
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   Letha 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Václav 
Častkovský položil za ten grunt závdanku 6 R. Ty přijal Václav 
Mochol. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav 
Častkovský prodal jest ten podsedek Pavlovi Sedlákovému za 
summu 138 R. Závdanku při odevzdávce položil 48 R, ostatek 
platiti má ročně při posudcích po 5 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Pavel Žeravský a Václav Večeře S.R.S.a N. 
   A jakož jest Václav Častkovský na tom gruntě 6 R zaplatil, 
ty jest témuž Sedlákovému pustil. A tak týž Václav Častkovský 
tu nic více nemá. 
   Item více týž Pavel Sedláků skoupil jest na Václavovi 
Mocholovi peněz, kteréž jemu na tom gruntě k dobírání náleželo 
40 R, za hotových 24 R. A tak týž Václav Mochol na tom gruntě 
nic více nemá. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel 
Sedláků prodal ten podsedek Mathoušovi Rachovskému zeti svému 
za summu 138 R a těch 48 R, kteréž Pavel závdanku položil, 
Mathoušovi jest dobrovolně pustil a daroval, ostatek summy 
platiti má každoročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký a Martin Křenovský 
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za pug[mistra] Martina Jankhy Mathouš Rachovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Sojky 3 R. 
             f 471a 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Mathouš 
Rachovský položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Petra 
Sojky, kteréž Jíra Přerovský na místě manželky své přijal 2 R.  
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matouš 
Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra 
sojky, kteréž Jíra Přerovský na místě manželky své přijal 3 R.  
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Sojky , 
kteréž Jíra Přerovský na místě Zuzanny manželky své přijal  
3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Matouš Rachovský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž 
Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R.  
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Matouš Rachovský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž 
Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž 
Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R. 
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   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž 
Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své za rokh 1639 a 
1640 přijal, totiž 6 R. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matouš Rachovský 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, které 
Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 2 R. 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matouš 
Rachovský položil za grunth svůj 2 R. Ty přijal Jiřík 
Přerovský na místě manželky svej Zuzanny. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] rad[ních] jeho vyhoříc Matouš 
Rachovský jako jiným sousedům sráží se jemu polovici, co 
dopláceti měl, totižto 30 zlm. 
             f 471b 
   A tak ještě na tomto gruntě náleží dopláceti: 
   Jírovi Prokšovi předních peněz 10 R. 
   A Pavlovi Sedlákovi 20 R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 17. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních po smrti neboštíka Matouše 
Rachovskýho, na kterýmžto gruntě za živobytí i s tím nápadem 
po n[ebožtíku] Pavlovi Sedlákovi 128 zlm jest vyplatil, 
kterýžto vyplacené peníze vlastnímu synu Pavlovi Rachovskýmu i 
s tím gruntem se připisují. A jakož na tom gruntě Jírovi 
Prokšovi 10 zlm předních peněz k dobírání náleželo, takové 
peníze jest položil nadepsaný Pavel Janovi Najmonovi jakožto 
po manželce nápadníku. A tak bude mít Pavel svůj grunt zouplna 
zaplacený. Stalo se dne a letha ut supra. Solutum. 
 
   Letha Páně 1713 dne 1ho Aprilis za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Pavel Rachovský grunt ut 
sup[ra] v 138 zlm docela a zouplna zaplacený, takový poručil 
na smrtedlnej posteli ležící synovi svému Jakubovi i s tím, co 
na něm zaplaceného měl v summě za 100 zlr na ten spůsob, aby 
bratrovi druhému a sestrám jeho, též matce, každému 
             f 472a 
dvacet rýnských složil. Nemohouce však jmenovaný Jakub 
Hrachovský jmenované podíly spláceti, též gruntu zvelebovati, 
takový pustil na ten spůsob, jak jej dostal, frejmarkem za 
grunt sub Nro 5 bratrovi svému Jiříkovi Hrachovskému, kterýžto 
na sebe jmenované podíly k splacení přijal. A poněvadž on 
Jiřík Rachovský již ty všechny podíly náležitě vyplatil, 
totiž: 
   Jakubovi 20 zlr, 
   Magdaleně 20 zl, 
   Alžbětě 20 zlr, 
   matka mu odpustila 20 zlr 
   a své za zaplacené potahuje 20 zlr. 
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Pročež se týž grunt jemu Jiříkovi Rachovskému připisuje a 
odevzdává za volný, svobodný a docela zaplacený. 
   Ruojmě za opravu gruntu a placení pan Pavel Hořák a p[an] 
Václav Najman S.R.S.V.a N. Stalo se s povolením stran d[ne] a 
letha ut sup[ra]. Solutum. 
 
Přípis domu Pavlovi Hrachovskému 
 
   Leta Páně 1763 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních předstúpil Martin Hrachovský a 
přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle synovi svému 
             f 472b 
Pavlovi dům ut supra odstupuje, vymiňuje ale sobě v tom domě 
spolu z manželkú svobodné bydlení až do jejich obouch smrti. 
Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi Hrachovskému za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Stanislav 
a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 481a 
41 Grunt Jíry Sedláka 
 
   Ten Jíra vejš psaný podle zápisu knih starejch krátkejch 
purkrechtních v listu 204 letha Páně 1557 koupil jest grunth 
svůj od Mikuláše Tkadlcového za summu 84 R. Ty jest tenž Jíra 
Sedlák letha [15]95 v pátek před nedělí Jubilate při 
spravování těchto rejster nových psaním od ouřadu 
předměstského ukázal, že takovou summu Janahovi Koutných a 
Mikolášovi Tkadlcovému zouplna a docela vyplnil a zaplatil.  
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.           
                                  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut 
s[upr]a s půl achtelem vinohradu v Růžené Martinovi, synu 
nadepsaného Jíry Sedláka, za summu 190 R. S toho sobě srazil 
dílu svého, což na něj přišlo 50 R 9 gr a tak mimo poražení 
dílu svého zůstává dopláceti bratrům a sestrám svým summy  
139 R 21 gr. Na to položil závdanku do truhlice sirotčí 20 R, 
ost[atní] summy dopláceti má každého roku při Vánocích od leta 
1601 po 12 R. Odevzdáno jemu to všecko za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i 
dílo vinohradní Jan Krs, Pavel Slováků, Daniel Labrů S.R.S.N. 
   Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil 
Martin Sedláků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Sedláka 16 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Martin Sedláků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Sedláka 12 R. 
             f 481b 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského prodán grunt 
napřed psaný požár pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi 
Sedlákovým od pana purgmistra a pánův spoluradních jeho 
Mathoušovi Pecovýmu za summu 80 R. Závdanku dal 3 R, ostatek 
platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Viktorin Straka, Martin Peců, Jan Bartošů, Matěj 
Stanický S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka  
2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka  
4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mathouš Peců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka  
2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bratr 
Matouš Peců za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka  
4 R. Ty přijal David Holomků na dluh svůj a ještě jemu zůstává 
předních peněz 11 R. 
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   Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Bratr Matouš Peca Davidovi Holomkovi 4 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
B[ratr] Matouš Peca Davidovi strejci Holomkovému 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil B[ratr] 
Matouš Peca Davidovi Holomkovi za grunt 3 R. A tak tu již 
David Holomek nic nemá. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
B[ratr] Matouš Peca za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Sedláka 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matouš 
Peca položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Jíry Sedláka  
3 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského 
B[ratr] Mathouš Peců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jíry Sedláka 4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty B[ratr] 
Matouš Peců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Sedláka peněz 3 R. 
             f 482a 
   Letha Páně 1622 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty napřed 
psaný B[ratr] Matouš Peca umřel a ten grunt po něm zůstalý týž 
purgkmistr a spoluradní jeho prodali Janovi Hanákovému 
kožišníku bez závdanku za summu 80 R, platiti má ročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Václav Mochol a Václav Žamberský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Hanáků 
prodal ten grunth ut s[upr]a Urbanovi Tesaři za 80 R. Závdanku 
dal Janovi Hanákovi Urban Tesař 3 R, platiti jej má každoročně 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Šimek Závada a Mikuláš Adamů  
S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Urban Tesař 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 4 R. 
 
   Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Urban Tesař 
prodal ten gr[unt] svůj ut s[upr]a Vácslavovi Mračnovi za 
summu 98 R. Závdanku dal jemu 18 R a což na něm víceji Urban 
zaplaceného měl, to Vácslavovi Mračnovi pustil. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Urban Tesař a Jíra Mračnů S.R.S.a N. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a Vácslav Mračnů položil za 
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka peněz ročních  
3 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vácslav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 2 R. 
             f 482b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Václav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka peněz 
ročních 3 R. 
   NB. Ty přijal Jiřík Praštěk na dluh od nebo[žtíka] Roháče 
za víno povinný.   
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 R. 
Ty přijal Jiřík Praštěk na dluh od neb[ožtíka] Roháče jemu za 
víno povinný. 
   Leta 1639 za purmistra Martina Mráza Václav Mračno položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 3 zlm. Ty 
přijmouc p[an] Jiřík Praštěk na dluh od n[ebožtíka] Roháče 
jemu za víno povinný tymž sirotkům n[ebožtíka] Roháče ty 
peníze daroval. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vác[lav] Mračno 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 2 R. 
Ty přijmouc p[an] Jiřík Praštěk na dluh a zůstávají při právě. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Mračnů 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Sedláka 1 R. 
Ty přijmouc p[an] Jiřík Praštěk ut s[upr]a na dluh povinný a 
zůstávají při právě. 
             f 483a 
   Letha 1644 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních 
položil Václav Mračna za grunt svůj do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jiříka Sedláka dvojích peněz 2 zlm. Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václav Mračna 
položil peněz ročních za gr[unt] ut s[upr]a 3 R. Ty zůstávají 
při právě. 
   Letha 1646 za purgkmistra Lorence Peypolta Václav Mračno 
položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Sedláka, kteréž přijal 
Jiřík Praštěk na dluh jemu povinný 2 R. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav 
Mračno položil za grunth svůj 2 R. Ty přijal Jiřík Peca. 
   Na tom gruntě ještě bude náležeti Jiříkovi Pecovi 
k prodročnému dobírání 35 R. 
   Letha 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních tak jak jiným vyhořelým sráží se 
Václavi Mračnovi polovice 17 R 15 gr. 
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   Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho tak jakož Václav 
Mračno zemřel a po něm manželka jeho vdovou pozůstala, 
kteroužto Jan Dvořák sobě za manželku pojal a ten grunt 
z manželkou svou nápadem jejím dostal a cokoliv na něm 
neb[ožtík] Václav Mračno zaplatil, právem dědičným jest jí 
připadlo. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení gruntu, placení i jiné povinnosti panské 
i obecní Václav Horštice a Matys Příborský S.R.S.a N.R. 
             f 483b 
   Letha Páně 1689 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho zdědíce Tobiáš Žilka, 
jakožto nejblišší po svej tetce nápadník, grunt ut supra, 
majíce pak n[ebožtík] jeho strejc vyplaceného 38 zl, kteréžto 
ut supra neměl sobě od svého předka puščený za summu 98 zl, 
tak taky těch 38 zl Tobiášovi Žilkovi na tomž gruntě za 
zaplacené se vypisují. A poněvadž jako jinším zhořelým za 
vystavení polovici se upúščalo, tím a podobným spůsobem 
Tobiášovi Žilkovi se upúští, totiž 30 zl, a tak bude míti 
Tobiáš Žilka vyplaceného 68 zl. Odevzdán za volný a svobodný, 
v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti J.C.Mti, panské a 
obecní p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jan Jahn S.R.S.N. 
   Poněvadž na tom gruntě nápadníku Jiříkovi Pecovi náleželo, 
taky se mu polovic na těch 35 zlr zráží, totiž 17 zlr 30 kr. 
Zůstává mu dopláceti tak mnoho, totiž 17 zlr 30 kr, ostatní 
peníze k obci města Stráž[nice] platiti se budou. Dne a letha 
ut supra. 
             f 484a 
   Letha Páně 1699 dne 25. Novembris za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Tobiáš Žilka položil za gr[unt] ut s[upra] k obci 
městské na zaplacení dluhu Balášovs[kého] na Vrbovce 2 zlm, za 
které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 4 zlm. Ty 
přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem. 
   Leta 1701 [dne] 30. Novembris za purg[mistra] pana Jana 
Dašického Tobiáš Žilků položil k obci městské 1 zlm, za který 
jsouce toho douležitá potřeba na rešt vinný knížecí vypisuje 
se mu 2 zlm. 
 
   Letha Páně 1710 dne 12. Decembris  za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce Tobiáš Žilka na gruntě ut 
supra ještě 30 zlm obci a sirotkům neb[ožtíka] Jiříka Pece  
15 zlm dopláceti, však že takových sirotků již naživě není, 
tehdy ta všecka summa k obci strážnickej připadla. Však že 
tenž grunt skrz tou uherskou rebelii spolu z jinými na ruinu 
vyšel, jemu                                             f 484b 
z těch 39 zlm třetí částka se upúští, totiž 13 zlm. A tak 
ještě jemu k doplacení zůstává 26 zlm, na kterúžto summu dne 
ut supra při držaných posudcích pokládá 1 zlm. A tak se jemu 
za zaplacené vypisuje 14 zlm d[ne] a letha ut supra. 
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   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Tobiáš Žilka pokládá peněz 
ročních obci městskej 1 zlm, za kterýžto jsouc toho důležitá 
potřeba vypisuje se mu 2 zlm. 
 
Přípis Karlovi Večeřů 
 
   Letha Páně 1748 dne 18. Junii za purgkmistra p[ana] Ignáce 
Pfilipa a pánův toho času radních jest Jiřík Žilka přednesl, 
kterak on ten ut supra menovaný a po svým nebošt[íku] oci 
zerbovaný dům z Karlem Večeřú na jeho v Novej ulici mající dům 
             f 485a 
dobrovolně profrajmarčil a ty na tomto domě podlužný verunkové 
peníze p[e]r osem rejnsk[ých] moravsk[ých] na ten od Karla 
Večeři v Novej ulici profrajmarčený dům přenáší a takové kdyby 
k zaplacení přišlo, složiti chce a se zavazuje, s tím tento 
dům Karlovi Večeřovi od toho břemena osvobozuje. Pročeš se 
tento ut supra jmenovitý dům  Karlovi Večeřovi za jeho vlastní 
a svobodný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojníci toho jsou p[an] p[an] Joseph Heisig a p[an] Matěj 
Paška. Jenž se stalo anno et die ut supra. 
 
Přípis Anny, manželky zvrchu psaného p[ana] Karla Večeře 
 
   Leta Páně 1774 dne 20ho měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času předstoupil na 
rathúz města Strážnice držitel gruntu ut supra p[an] Karel 
Večeřa a tu přednesl, kterak on z čistej vůle svej tento grunt 
svůj za grunt manželky svej Anny v Zákostelní ulici sub N 43, 
folio 424 stojící, kterýžto zeťovi svému Francovi Zdražil per 
donationem inter vivos ediroval, přefrejmarčil a podle toho 
cum omni jure za její vlastní odevzdal, takže ani on, aniž 
žádný jiný živý člověk 
             f 485b 
ženského neb mužského pohlaví na takový pod jakýmkoliv tahem 
potahovati se nemá, jakož taky i on nynější držitel linie 
tohoto gruntu na tom tím spůsobem přefrejmarčeným gruntě 
nižádným vymyšleným spůsobem nic k pohledávání míti nechce a 
nebude. Podle toho grunt tento jí manželce pana Carla Večeře 
Anně titulo commutationis tímto se za její vlastní, volný a 
dědičný i v ničem nezávadný vedle řádu purgrechtního připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Joseph Dvořák a pan Petr Gruner S.R.S.B.a N. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 50 Fr Stadt Strasßnitzer 
Waisengelden, welche hier primo loco versicheret worden.  
   Strasßnitz am 17te Junii [1]796. 
   Laut im Buche quitantiarum de dato [1]795, folio 39 
einverleibten Quittung sind diese 50 Fr baar bezahlt, hier 
geloschet worden.  
   De sessione 15te Novembris 1801. Prat. 
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             f 493a 
42 Gr[unt] Václava Mochole 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 129 nadepsaný Václav drží grunth svůj od 
Tobiáše Štěpána Lánského koupenej za summu 50 R. 
   Na nějž jest i s těmi 7 R, kteréž jest jemu Tobiáš pustil, 
závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 23 R a 
mimo ještě cechmistrom kožišnicským strážnicským od letha 
[15]94 při Vánocích po 5 R doplatiti zuostává 27 R.  
   Na to jest jim letha [15]94 zadržel 5 R a ostatek od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roku platiti má po 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jíra, syn Jana 
Bartošového, Jíra Ďuličků S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]94 položil Václav Mochole za grunth svůj peněz 
purgkrechtních zadržalejch cechmistrům kožešnickejm 5 R. 
   Letha 1595 položil Václav Mochole za grunt svůj peněz 
purgkrechtních cechmistrům kožešnickejm 5 R. 
   Letha [15]96 položil Václav Mochole za grunt peněz 
purgkrechtních cechmistrům kožešnickým 5 R. 
             f 493b 
   Letha [15]97 položil Václav Mochol za grunt cechmistrům 
kožešnickým 5 R. 
   Leta 1598 položil Václav Mochol za grunt svůj kožišnickým 
cechmistrům 5 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.    
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Václav 
Mochol za grunt svůj cechmist[rům] kožišnickým 2 R ost[atní].  
A tak jej zouplna a docle zaplatil. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Václav 
Mochol prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Surýmu za summu  
70 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od letha 1600 
po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Peců, Martin Sedlák R.S.A N.R.S. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Surý 
Václavovi Mocholovi 5 R.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel 
Surý Václavovi Mocholovi 3 R. 
 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Pavel Surý 
prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Blechovi za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 11 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Mochol, Jan Hlučínský, Jíra Provazník a 
Matěj Manů S.R.S.A N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Blecha  
za podsedek ut s[upr]a Václavovi Mocholovi 2 R. 
   Jakož na tomto podsedku náleželo Pavlovi Surýmu posledních 
peněz 10 R, ty jest prodal Mikulášovi Blechovi za hotový 1 R 
10 gr. A tak týž Pavel Surý tu nic nemá. 
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             494a 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Mikuláš 
Blecha položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R. 
   
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Mikuláš 
Blecha prodal podsedek svůj robotní do stodol panských 
Janošovi Bejkovskému, desátníku na Strážnici, za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 9 R a platiti má od letha ut s[upra] po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmové Jíra Provazník, Tobiáš Kaliber, Ondra Vápeník 
S.R.S.N. 
   Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upra] položil Janoš 
Bejkovský za g[runt] Václavovi Mocholovi 3 R. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav 
Mochol prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž po neb[ožtíku] 
Janošovi Desátníkovi jemu přišel majíce na něm peníze, Petrovi 
Sečkařovi z Nemošic za summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, 
ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán 
je[mu] za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Bučovský, Jan Drahotoušský S.R.S.A N. 
  
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty vdova 
pozůstalá po neb[ožtíku] Petrovi Sečkaři prodala podsedek ut 
s[upr]a Václavovi Palharovi za summu 40 R. Závdanku jí dal  
3 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Drahotoušský, Jan Stojapilů, Jíra Buchlovský 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Palhar za grunt Václavovi Mocholovi 2 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Palhar za grunt Václavovi Mocholovi 4 R. 
 
   Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a ut s[upr]a Václav 
Palhar prodal podsedek svrchu psaný Pavlovi Sedlákovýmu za 
summu 40 R bez závdanku a pustil jemu, což zaplacených měl  
9 R, platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   Rukojmě Jan Drahotoužský a Jan Stojapil S.R.S.A N. 
             f 494b 
   Jakož náleželo Mikulášovi Blechovi na tomto podsedku na 
posledních penězích 19 R, ty jest prodal Pavlovi Sedlákovýmu 
za hotových 2 R 16 gr. A tak tu týž Mikuláš Blecha nic nemá. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Pavel Sedláků za grunt Vácslavovi Mocholovi 3 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel 
Sedláků za grunth Václavovi Mocholovi 4 R. 
   Jakož náleželo Václavovi Mocholovi na tom gruntě ročních 
peněz 5 R, takové peníze Pavlovi Sedlákovi za 4 R prodal. A 
tak Pavel grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. 
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   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Pavel Sedláků 
majíce tento grunt zouplna a docela zaplacený prodal jej 
s povolením pana ouředníka Vávrovi Vrbeckému za 85 R. Závdanku 
dal 5 R, ostatek platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jíra Jahnů a Jan Bartošů SRSaN. 
   Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vávra Vrbecký 
položil za grunth ut s[upr]a 1 R. Ty přijal Pavel Sedláků. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký 
položil za gr[unt] Pavlovi Sedlákovému 2 R, kteréž týž Pavel 
Sedláků přijal. 
 
   Letha 1631 dne 27. Januarii Pavel Sedláků majíc na tom 
gruntě k dobírání peněz področně 82 R, takové všecky peníze 
předstoupíce na rathauze před pana purg[mistra] a p[ány] radní 
města Strážnice z své dobré a svobodné vůle a lásky otcovské 
Dorotě, dceři Matouše Rachovského, zetě svého, od Kateřiny 
dcery své a Matouše ut s[upr]a manželky zplozené, a Dorotě 
takový nápad aby před díly jiných dítek měla, nic méněji 
Matouš Rachovský, otec té Doroty, aby měl právo takové peníze 
vyzdvihovati. Avšak na tom gruntě cožkoliv téhož nápadu 
vyzdvihne, bude povinen z statku svého týž Matouš otec Doroty 
i před jinými dítkami svými vynahraditi. Actum za purg[mistra] 
p[ana] Martina Jankhy a spoluradních jeho. 
             f 495a 
   Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Vávra Vrbecký 
prodal ten grunth Martinovi Šrámkovi bez závdanku za summu tu, 
kteráž na něm dopláceti pozůstává, totiž 82 R, platiti jej má 
ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Černý a Bernardt Svinka S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Šrámek 
položil za gr[unt] Dorotě, dceři Mathouše Rachovského, kteréž 
Mathouš přijal 2 R. 
 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Šrámek 
ušel z toho gr[untu] pryč a Mathouš Rachovský majíc na něm 
nápad prodal jej Šimkovi Malíkovému za s[umu] 80 R. Závdanku 
dal jemu při odevzdávce 2 R a platiti jej má ročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Štěpán Kutějků a Jakub Čaban S.R.S.N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Šimek Malíků 
položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků 
položil za gr[unt], kteréž Matouš Rachovský přijal 2 R.  
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků 
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Matouš Rachovský 
přijal 2 R. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Šimek Malíků 
položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému 2 R.  
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků 
položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému za rokh 1638, 1639 a 
1640, ty přijal Matouš Rachovský 3 R. 
 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnické[ho] a spoluradních podobně se polovici vypisuje a 
sráží Šimkovi Malíkovi vyhořelému jako jiným, totiž 33 R  
15 gr. Takové peníze již Janovi Šejdovi, který dceru Matouše 
Rachovského za manželku pojal, jakož 15 R, které otec přijal, 
náležeti budou. 
             f 495b 
   Letha Páně 1693 dne 19. Junii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt 
vidouce spustovaný a v ruině postavený aby k zvelebení přišel, 
J[ejich] O[patrnosti] páni jej pustili Jakubovi Dubovskému 
v summě předepsanej 80 zlm, s kteréž summy se jemu sráží  
1 zlm, který vdově Bravencovej dal za práci, co měla při 
vystavení, ostatek placením ročně po 2 zlm nápadníkům. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností p[an] Jan 
Najmon a p[an] Václav Mlýnek S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1703 dne 14. Januarii za purgmistra p[ana] 
Joanesa Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož  
zemrouce Jakub Dubovský, manželka jeho po něm vdova pozůstalá 
nemohouc pro nemocnost zdraví svého na tom domě délejíc 
zůstávati a povinnosti zbývati, nýbrž zasedíc 15 zlm 
contributi, ten dům Frantzovi Kruncovi jest pustila 
             f 496a 
na ten spůsob, aby on ten rešt contributi za ni zaplatil. 
Kterýžto dům nadepsaný Frantz i s tím reštem na sebe jest 
přijal v tej summě, jak zhora připsán jest 80 zlm, placením 
ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Stalo se 
leta a dne ut supra. 
   Pamět, že se jemu polhocení na 3 leta dává, aby dům 
zvelebiti a rešt zaplatiti mohl. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 25. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce na gruntě ut 
sup[ra] jistá částka zasedělých reštů a zejdouce s něho 
držitel ut sup[ra] Frantz Kruntz, purgmistr a rada aby rešta 
větší nezrůstly a dům na ruinu nepřišel, prodali jej Matysovi 
Horkl příchozímu v tej summě, jak prve byl 80 zlm. Místo peněz 
závdankových přijal na sebe všechny rešta k placení, které se 
na tom domě vynacházejí, ostatní ale verunkové peníze bude 
povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
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             f 496b 
   Leta Páně 1728 dne 15. April[is] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka, vius supplemente pana Eliáše Grögra 
přijdouce grunt ut supra skrz ten nešťasný de d[at]o 
18. Octobris 1726 vyšlý oheň na ruinu, též zemrouce držitel 
jeho Matys Horkl pustý zůstal a k tomu přes 15 zlr v reštech 
contribučenských zasedělý. Pročež pro zvelebení jeho prodali 
jsou [Jejich] Opatr[nosti] páni ten grunt tak pustý Jiříkovi 
Kučovi za hotových šest rýnských, kteréžto se na ty rešta 
obrátily, v summě ale verunkovej 80 zlm, kteréžto bude platiti 
obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. A podle toho 
odevzdává se jemu tenž grunt za vlastní, bez všelikých reštů 
jakýchkoliv zasedělých. K tomu poněvadž jej zgruntu stavěti 
musí, uděluje se jemu polhocení od placení všelikých daní 
císařských i obecních až do ultima Decembris 1729 roku. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an[ Šimon 
Svoboda a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
leta ut sup[ra]. 
                 f 497a 
Přípis Jana Soltána 
 
   Leta Páně 1749 dne 12. Novemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jan Soltán 
přednesl, kterak on tento grunt ut supra vedle Jana Lysáka 
z jednej a Karla Večeři druhej strany ležící před několika 
lety od Kučovej za summu (neuvedeno) odkúpil, na kterémžto 
gruntě verunkových peněz 80 zlm se nachází, kteréžto obci 
městskej ročně při posudcích po 2 zlm se platiti mají. Pročeš 
se jmenovitý grunt Janovi Soltánovi cum hoc onere za jeho 
vlastní zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak městských p[an] Jozeph Fojt a p[an] 
Ferdinand Kocián. Stalo se dne a roku ut sup[ra]. 
   Notandum. Poněvadž nadjmenovaný grunt Jan Soltán času svej 
pohrehci velkýma dluhami oneviroval, takže skutečně se jinýmu 
ex officio byl odprodal, on pak k zaplacení některých dluhův 
sobě od Žida Matysa Mojžíša dle 
             f 497b 
proukázaného reverssu 62 zlr vypůjčil, sám k ujištění 
creditora, který přede všemi jinýma dluhami okrom cís[ařských] 
a městsk[ých] daní zaplacený býti má, se zde 
inprothocolliruje. Stalo se dne 13. Novembris 1749. 
 
Přípis Jozefa Prokše 
 
   Letha Páně 1751 dne 8ho Julii za purkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času nemohouce držitel 
toho gruntu ut sup[ra] Jan Soltán dluch Matysovi Mojžíšovi 
p[e]r 62 zlr zaplatit, jest takový grunt Jozefovi Prokšovi za 
summu sedumdesáte osum rýnsk[ých] odprodal, pak kupující dluch  
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Mojžíšů  k zaplacení na sebe vzal a podle svej možnosti 
vyplatiti se zavázal, kdežto Mojžíš spokojen a jemu čekati se 
prohlásil. Ostatní pak peníze 
             f 498a 
summy domluvenej šestnácte rýnsk[ých] Jozef Prokeš složil a ty 
na tom domě podlužné verunkové peníze 80 zlm na sebe 
k splacení přijal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi 
Prokšovi za jeho vlastní, volný a dědičný s těma nadepsanýma 
verunkama připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], 
vrchnostensk[ých] a městských povinností pan Jozef Vychodil a 
p[an] Frantz Látal. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Václava Kořenka 
 
   Letha Páně 1755 dne 6ho Junii za purgmistra p[ana] 
Christopfa Mihatša a spoluradních téhož času majíce Jozef 
Prokeš grunt ut supra sobě připsaný a právně odevzdaný, takový 
ze svej dobrej vůle Václavovi Kořenkovi za summu jedno sto 
třináste rýnsk[ých] odprodal a z těch na tom gruntě podlužných 
80 zl mor[avských] třiceti zl mor[avských] k zaplacení obci 
města Strážnice, kdyby takové požádané byly, po 2 zlm ročně 
platiti se zavázal. Pročeš nadjmenovaný grunt se Václavovi 
Kořenkovi s těma 
             f 498b 
na tom gruntě pozůstávajícíma 50 zl mor[avských], které kupec 
k zaplacení obci města Strážnice při posudcích po 2 zl 
mor[avských], když požádané budú, náležitě zpláceti se 
[za]vázal, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi městských a 
vrchnostenských povinností p[an] Jozef Heisig a p[an] Jozef 
Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut 
supra. 
   NB. A sice těch obci města Strážnice podlužných s toho 
gruntu 80 zl mor[avských], co Jozef Prokeš k zaplacení 
dobrovolně na sebe vzal a na svůj od otce Jana Prokše dostaný 
ut folio 366 grunt 30 zl mor[avských] přenesl, podlužný 
pozůstává při posudcích po 2 zl mor[avských] platit se 
zavázal. 
 
Přípis domu Václava Krejčího 
 
   Leta Páně 1760 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] 
Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Václ[av] 
Kořenek grunt ut supra právně připsaný a sobě odevzdaný, 
takový ze svej dobrovolnej vůle Václavovi Krejčímu za summu 
jedno sto třináste rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt ze vším na něm od staro- 
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             f 499a 
dávna majícíc právem a s těma na tom gruntě podlužnýma obci 
50 zl mor[avských], které při posudcích po 2 zl mor[avských]  
zpláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostensk[ých] a městsk[ých] povin[ností] p[an] Christoph 
Aloi[s] Mihatsch a p[an] Johanes Bartelsmann. Stalo se u 
přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
 
Přípis Frantze Tenglera 
 
   Letha Páně [1]769 dne 21. Decembris za purgmistra pana 
Carla Večeře a spoluradních toho času přestoupil na dům radní 
hore psaný Frantz Tengler a uctivě ohlásil, kterak on tento 
dům spolu na něm majícím právem od Vencla Krejčího 
vyhandloval, a žádal, aby jemu ten vyhandlovaný dům právně 
připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu spolu s těma na tom 
domě podlužnýma verunky p[e]r 13 zlm při posudcích a 1 zlm 
připisuje 
             f 499b 
a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Johann 
Weiner a pan Carel Haberman. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Philipa Tengler 
 
   Leta Páně 1782 dne 30ho Decemb[ris] za purgmistra pana 
Johanesa Ježíka a spoluradních toho času předstoupil před Jich 
Opatrnost pány Philip Tengler, pozůstalý vlastní a nejstarší 
syn po neb[ožtíku] Francovi Tengler, a tu proukázal, kterak 
jemu neboš[tík] otec jeho Franc Tengler a respective po smrti 
jeho manželka Kateřina grunt ut supra dle pořízení odporučila, 
žádajíce, by jemu za vlastní a dědičný pořadně připsán byl.  
I vzhlídnouce Jich Opatrnost páni jak ono pořízení rodičův, 
tak taky to mezi společnýma dědici dojednané přátelské 
porovnání, dle kterého on Philip Tengler z gruntu toho (mimo 
summy verunkovej p[e]r 50 zl mor[avských] k splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně obci patřící) předně bratrovi svému 
Francovi 56 zlr, pak Jacubovi 35 zlr, tak spolu 88 zlr 
             f 500a 
vyplatiti zavázán jest, k tomu když taky jeho vlastní všeho 
toho přiznání připojeno bylo a on Philip Tengler jmenovaným  
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bratrům svým, totiž Jacubovi 35 zlr a Francovi 53 zlr, časem 
svým když by toho potřeba následovala, na hotově odvésti i 
verunkové peníze těch 50 zl mor[avských] po 2 zlm ročně 
spláceti dobrovolně se podvolil a přislíbil, týž grunt se jemu 
Philipovi Tengler za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle 
řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan 
Pavel Paravičini a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
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                 f 505a 
43 Gr[unt] Janka Krejčího jinak Hlaváčkového 
 
   Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 61 nadepsaný Jan měl grunth svůj od Vaška 
Piškuly za summu 38 R koupenej, kterejž letha 1580 podle téhož 
zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Leta 1598 podli poručenství n[ebožtíka] Janka Krejčího 
prodán svrchu psaný podsedek Kateřině, manželce po něm 
pozuostalý, za summu 38 R. Z toho sobě díl svůj porazila 13 R 
3 gr a od Jiříka syna svého dílu jeho, což mu tam na podsedku 
náleželo, skoupila, totiž 11 R 29 gr. A tak on na tom podsedku 
nic nemá. Učiní toho všeho, což sobě ut s[upra] Kateřina i [s] 
skoupenejmi penězi sráží 28 R 2 gr a tak zuostává od leta 
[15]99 za ten podsedek sirotkům platcením po 3 R doplátceti 
12 R 28 gr. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan 
Olejníků, Antonín Mayer S.R.S.a N.R.        
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Kateřina 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 3 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila 
Kateřina za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krejčího 3 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Kateřina 
za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jana Krejčího 3 R. 
             505b 
   A jakož náleželo Mikulášovi do Hradiště dovzíti dílu jeho 
z tohoto podsedku 2 R 14 gr, takové peníze týž Mikuláš mateři 
své z lásky synovské pustil. 
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položila Kateřina 
Janková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 1 R 
14 gr. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatila. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Kateřina 
Janková prodala podsedek svůj ut s[upr]a Mikulášovi Čechovi za 
summu 36 R. Závdanku jí dal 1 R, ostatek platiti má od letha 
1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Tesař, Petr Sojka S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Čech za grunt Kateřině Jankové 2 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Čech za grunt Kateřině Jankové 1 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Syla 
z Bílovic, náměstek Mikuláše Čecha, za grunth Kateřině Jankové 
2 R. Dány sou do truhlice sirotčí, vydány sou Vácslavovi 
nápadu po mateři zemřelé. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Syla z Bílovic, náměstek Mikuláše Čecha, za grunth Kateřině 
Jankové, zůstávají při právě 2 R. Jsou vydány. 
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   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Syla 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 2 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Syla za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího svrchu psaným 
2 R.  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Syla 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krejčího 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Syla položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 
2 R. Ty sou vydány těm sirotkům. 
             f 506a 
   Leta svrchu psaného za téhož purgkmistra Mikuláš a Václav 
prodali tu všecku spravedlnost, což jim na tom gruntě 
náleželo, totiž 20 R, Janovi Sylovi za hotové 4 R. A tak již 
víc nemají a Jan Syla má ten grunt zaplacený, nezávadný a za 
něj žádnému nic dlužen není. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Martina Jankhy s povolením 
slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství 
strážnicského, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Vítkovi 
Lebedovi za summu 36 R bez závdanku, placení po vyjití tří 
leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní S.R.S.a N. Pavel Ostravský a Pavel Hanousek. 
 
   Letha 1636 dne 21. Martii za purgkmistra Jiříka Prašťka 
z jistým povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, 
ouředníka panství strážnického, ten grunt ut s[upr]a Vítek 
Lebeda prodal jest zase Adamovi Moravcovi za summu 36 R. Za 
opravu požáru dal jest Adam Moravec Vítkovi Lebedovi 6 R, tou 
pak summu platiti má každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnost všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Matěj Petrjal a Petr Sojka 
S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Moravec 
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. Ten přijal Jiřík 
Praštěk purgkmistr následující. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Adam Moravec 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. Ten přijal 
purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
             f 506b 
  Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Adam Moravec 
prodal grundt svůj Havlovi Švehlovi ze Sliska od Opavy 
z dědiny Slavkova za summu 36 zlm bez závdanku a což na něm 
Adam vyplatil, to Havlovi pouští. Od[evzdán] z[a] v[olný] a 
s[vobodný], placení po 2 zlm. 
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   Rukojmě za právu placení i jiné povinnosti Šimon Malík a 
Melichar Pavlík S.R.S.a N. Leta a dne ut s[upra. 
 
         Pusté 
 
   Letha Páně 1702 dne 8. Maii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického zůstávaje to místo zde opuště[né] od mnoha leth, 
takový puštěn jest Carlovi Bartoňových za summu 36 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti Jan Sukop a Jan 
Hlubocký SRSVAN. 
 
   Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra Carla Kaysera 
a spoluradních jeho majíce Jiřík Polášek 
             f 507a 
grunt ut supra profrejmarčený za svůj v Bednářské ulici sub  
No 91 od Carla Bartoňového aniž takového až posavad připsaného 
nemajíce, který v 36 zlm šacován byl. Však že tenž grunt spolu 
z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, 
totiž 12 zlm, ostatní summu 24 zlm bude povinen platiti obci 
městské strážnickej, jestli jiných nápadníků nebude, ročně po 
1 zlm. Připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] Štefan Marťan a Matúš Svinka 
S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1714 d[ne] 11. Julii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka majíce Jiřík Polášek grunt ut sup[ra], takový 
profrejmarčil Jakubovi Hrachovskému za grunt No 5 i s tím, co 
na něm vyplaceného měl, k tomu ještě Jakubovi přidal 6 zlr a  
1 loket soukna za 1 zlr 24 kr. Pročež se jemu Jakubovi 
Hrachovskému připisuje týž grunt za 
             f 507b 
volný a svobodný zplacením ostatní summy, totiž 24 zlm, obci 
městskej. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti 
obúch stran. 
 
   Letha Páně 1715 dne 30. Martii za purgmistra p[ana] Karla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] Jakub 
Hrachovský a ukúpíce sobě jiný, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodal Martinovi Soukupovi za hotových 10 ½ zlr i s tím, co na 
něm vyplaceného jest, totiž 12 zlm, ostatní summy placením 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Nejman a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. 
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   Letha Páně 1721 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Myšky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Martin 
Sukup ukúpený, takový manželka jeho Mariana, odejdouce jí 
manžel její jmenovaný Martin Sukup, délejíc držeti nemožná 
jsouce, prodala jej Janovi Zelenkovi za hotových 10 zlr spolu 
i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 12 zlm, ostatní 
summy placením 
             f 508a 
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1743 dne 7. Novembris za purgmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času Anna, po nebo[žtíku] Philipovi 
Trumlerovi pozůstalá vdova (nemajíce její manžel takový grunt 
sobě připsaný), před právem stojící se vyznala a přihlásila, 
že takový grunt zeti svému Johanesovi Lysákovi v 70 rýnských 
na tento spůsob jemu pouští: 20 zlr za dobrovolný byt až do 
své smrti, 50 zlr jak ho Pán Bůh nadělí aby jí vdově skládal, 
vejrunkové peníze těch 24 zl mor[avských] ročně po 2 zlm 
držitel gruntu na sebe bere. Pročež se jemu za vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Za vyplacení všelijakých daní a opravení gruntu toho 
dožádal sobě pana Johanesa Wainera a p[ana] Pavla Surý radních 
za rukojmě. 
             f 208b 
   Leta Páně 1772 d[ne] 13. Julii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spolu pánů radních toho času majíce Jan Lysák grunt 
ut supra sobě pořadně odevzdaný, takový po smrti ab intestato 
na manželku a dítky jeho vlastní dědičným právem připadl. I 
jsouce na touž malú pozůstalost inventář právní učiněný a 
k tomu podíly vyhozené, uznajíce že by dům dítkám dílem ještě 
nedospělým žádného užitku, anobrž skázu přinášel, takový vdova 
Justina Jozefovi Vávrovi  za summu jedno sto a deset rýnských 
jest odprodala. Avšak namísto toho domu po zrášce cassirorum 
jinú gruntovní majetnost pro dítky své zbudovala. Podle toho 
tehdy se řečený grunt ut supra jemu Jozefovi Vávrovi i s těma 
na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 24 zl mor[avských] 
k placení po 2 zl mor[avských] při posudcích zanechává a za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Světkové strany opravy gruntu, pak placení jak císařsko 
královských, tak vrchnostenských i obecních povinností p[an] 
Carel Habrman a p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
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             f 517a 
44 Grunt Blažka Čápa 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 66 nadepsaný Blažek měl grunth svůj od Jana 
Mokrýho za summu 140 R koupenej, kterejž jest letha [15]94 
zouplna a docela podle téhož zápisu ut s[upr]a zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.         
 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Blažej Čáp 
jinak Mlčizna prodal podsedek ut s[upr]a se dvěma roubanicemi 
ležícími za Starým městem Lukášovi Prokšovýmu za summu 160 R. 
Závdanku jemu dal 35 R, ostatek platiti má od letha 1613 po  
10 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za opravu, placení a povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně Václav Chládek, Jiřík Svoboda, Jan Drahotoušský a Pavel 
Červenka S.R.S.N. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš 
Prokšů položil za gunt Blažejovi Mlčiznovi 10 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil 
za g[runt] Blažejovi Mlčiznovi 10 R. 
  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš Prokšů 
prodal ten podsedek ze dvěma roubanicemi za Starým městem 
Janovi Slováčkovému za summu 170 R. Závdanku dal jemu 50 R, 
platiti jej má počna letha 1616 po 10 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Čermák a Jiřík Svoboda. Actum ve středu po 
svaté Luciji letha ut s[upr]a. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Prokšů 
položil za ten grunt Blažejovi 10 R. 
             f 517b 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Slováčků položil za grunt peněz ročních Blažejovi Mlčiznovi  
10 R. Ty přijala Eva, manželka po něm zůstalá, i na místě 
sirotků. Z těch dala podli odkázání manžela svého, jakž 
v poručenství jeho položeno:  
   Na kostel strážnický, kteréž přijali hospodáři kostelní Jan 
Frýdl a Pavel Malhotský 8 R. 
   Na špitál městský hospodářovi špitálnímu 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského 
položil Jan Slováčků za grunt peněz ročních 10 R. Jsou 
obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Slováčků položil za grunt peněz ročních 10 R. Ty sou obrácené 
do s[tatku] n[ebožtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny. 
 
   Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Jan Slováčků 
prodal jest ten grunt napřed psaný se dvěma roubanicemi za 
Starým městem Danielovi Locharovi tkadlci za summu 170 R. 
Závdanku týž Daniel Lochar dal Janovi Slováčkovýmu peněz 
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hotových 50 R, ostatek summy platiti má při posudcích 
každoročně po 10 R až do vyplnění té summy. Odevzdán jest jemu 
týž grunt i s těmi dvěma roubanicemi za volný a svobodný u 
přítomnosti obou stra. 
   Rukojmě za placení, též i za povinnosti všelijaké Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Martin Peců, Pavel Vodička, Thomáš 
Tesař, Gabriel Koblížek a Jan Ratiškovský S.R.S.A N. Actum ve 
středu po s[vaté]m Marku Evangelistu Páně letha ut s[upr]a. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka po smrti 
Daniele Lochara Václ[av] Mochol a Jan Slováček majíc nějaký 
nápad na požáře ut s[upra], prodali jej i s těmi 2 roubanicemi 
Matějovi Petrjalovi bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má 
ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thobiáš Řemenář a Jíra Bahnú S.R.S.N. 
             f 518a 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Blažeje Čápa 65 R. 
   Janovi Slováčkovému 7 R 15 gr. 
   Vácslavovi Mocholovi 7 R 15 gr. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Petrjal 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa, 
kteréž Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Petrjal 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa, 
kteréž Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal 
peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Petrjal 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Petrjal 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Blažka Čápa, kteréž 
Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal v summě  
59 R. A tak s[irotci] n[ebožtíka] Blažeje Čápa na tom gr[untě] 
nic víceji nemají. 
 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] vypisuje se také Matějovi 
Petrjalovi vyhořelému jako jiným sousedům polovici, co 
dopláceti měl, totižto 7 R 15 gr. 
 
   Letha Páně 1670 dne 11. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho zemrouce Matěj Petrjal po smrti 
zdědil ten grunt ut supra syn jeho Valenta Petrjal. Takový se 
jemu za volný a svobodný připisuje. 
   Rukojmové za všelijaké povinnosti JVHM i obecní Václav 
Peldřimovský, Adam Šefránek S.R.S.a Nerozd[ílnou]. 
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            f 518b 
   Letha Páně 1670 dne 11. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Valenta Petrjal prodal jest napřed 
psaný grunth Petrovi Klivickému za summu prodajnú 63 zlm. 
Závdanku položil ihned 3 zlm, ostatní summu při držaných 
posudcích každoročně po 2 zlm spláceti povinen bude. Jest jemu 
odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a placení i povinnosti všelijaké 
HVHM i obecní Jan Dvořák a Tomáš Svoboda S.R.S.a N. 
   L[eta] Páně 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho položil Petr Glivický 
za grunt svůj ročních peněz 2 zlm. Takové přijal Valenta 
Petrjal nápadník. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt svůj 
Valentovi Petrjalovi dvojích peněz 4 zlm. Takové peníze přijal 
Valenta Petrjal jakožto nápadník k rukám svým. 
   Letha Páně 1676 dne 1. Februarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt 
svůj dvojích peněz 4 zlm. Takové přijal Valenta Petrjal 
nápadník. 
             f 519a 
   Letha Páně 1682 dne 10. Augustii za purgkmistra Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt 
svůj 4 zlm. Ty přijal Valenta Petrjal nápadník. 
 
   Letha Páně 1714 dne 11. Novembris za purgmistra p[ana] 
Carla Kayzera a spoluradních toho času držíce grunt ut sup[ra] 
Jiřík Kneyzl v užívání aniž sobě jej připsaný majíce, vystavíc 
jej po tej rebelantskej vojně, takový prodal z svej i manželky 
svej dobrovolnej vůle Jozefovi Najmonovi za summu, která 
toliko za vystavení se počítá, třiceti šest rýnských. Pročež 
poněvadž peníze ty náležitě na rathouzi složil, týž grunt se 
připisuje Jozefovi Najmonovi za volný a svobodný, placením 
hlavní summy, v kterej předtím připsaný byl, 63 zlm, 
nápadníkom při posudcích po 2 zlm, jmenovitě potomkom 
Petrjalovským předních peněz 46 zlm, potomkom po Petrovi 
Glivickém 17 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
   Notandum. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Jiřík Kneyzl  
1 zlr 30 kr se nápomocen bejti uvolil, taky hnedt dal. 
             f 519b 
   Letha Páně 1719 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] 
Jozef Najmon svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodal p[anu] Antonínovi Havlíčkovi za hotových třicet 
rýnských, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež 
poněvadž Jozef Najmon takové peníze k rukám svým přijal, týž  
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grunt se připisuje a odevzdává témuž p[anu] Antonínovi 
Havlíčkovi za volný podle práva purgkrechtního, placením 
verunkovej summy nápadníkom při posudcích po 2 zlm, jmenovitě  
potomkom Valenty Petrjala 46 zlm, Petra Glivického 17 zlm. 
Odevzdán jemu jemu u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl 
Jarolím a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N. 
   Contrib[uci] a všeliké jiné povinnosti teprv od datum 
zápisu kupec zapravovati povinen bude. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 22. Septembris za purgmistra pana 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času předstoupil před ouřad 
purgmistrovský Frantz Gregorius Novák, příchozí z Ořechového, 
přednášejíce, že jest smluvil a kú- 
             f 520a 
pil grunt ut sup[ra] od p[ana] Antonína Havlíčka za padesát 
rýnských a přitom šetrnou uctivostí žádal, pokudž by mohl zde 
za spoluměštěnína přijat a týž grunt podle obyčeje a práva 
purgkrechtního jemu připsán a odevzdán bejti mohl. Jehožto 
žádost opatr[ní] páni vyslyšavše, též proukážíc on Frantz 
Gregorius Novák na rathauzi což povinen byl, ano i vysvědčení 
to p[an] Antonín Havlíček, že týž grunt svůj dokonale a 
dobrovolně prodal. Pročež týž grunt se nyní připisuje a 
odevzdává častěj opáčenému kupci Francovi Novákovi za těch  
50 zlr (kteréžto toliko za vystavení se počítají) za volný 
v summě verunkovej, jakž předtím byl, totiž 63 zlm, kteréžto 
peníze bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm 
nápadníkom, totiž potomkom Valenty Petrjala 46 zlm, potomkom 
Petra Glivického 17 zlm, Odevzdán jest jemu podle práva 
purgrechtního u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Weiner a p[an] Antonín Havlíček  S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu France Dvořáka 
 
   Leta Páně 1764 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Martin 
Stanislav 
             f 520b 
a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle Frantzovi 
Dvořákovi svůj dům ut supra odstoupil, a sice tím spůsobem, že 
jemu Frantz Dvořák proti tomu dům na Oujezdě ležící odstúpil a 
dvě sta rýnských dodával. Pročež se nadjmenovaný dům Francovi 
Dvořákovi s těma na něm od starodávna visícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 63 zlm za vlastní a dědičný připisuje a právně 
odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Karásek a 
p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis domu Johanesa Němčického 
 
   Leta Páně 1774 dne 11. měsíce března za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstúpil 
Frantz Dvořák, pravý držitel gruntu ut supra, a přednesl, 
kterak on z dobrej a čistej vůle svej tenž dům svůj Johanesovi 
Němčickému za summu tři sta osumnáct rýnských k splacení na 
termíny, mezi sebú vzlášť učiněné, dokonale jest odprodal. To 
taky přisvědčíce tenž Johanes Němčický uctivě požádal, aby 
jemu dle řádu purgrechtního za vlastní 
             f 521a 
odevzdán byl. I vidúce v tom strany obojí dobrovolné uznešení, 
grunt ten v mezách svých, ze vším na něm od starodávna majícím 
právem a břemenem, jakož taky i s těma při něm pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi k splacení po 2 zlm ročně se jemu 
Johanesovi Němčickému za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
pan Petr Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.A.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
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             f 529a 
45 Gr[unt] Šťastného Krejčího 
 
   Letha Páně 1568 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 48 nadepsaný Šťastný měl grunth svůj od 
Martina Kršáka za summu 120 R koupenej, kterejž jest letha 
1588 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.         
      
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Žofie, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Šťastným Pajkovi krejčím, 
prodala podsedek požár svrchu psaný Janovi Drahotoušskýmu za 
summu 100 R. Závdanku jí dal 7 R, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Patků, Pavel Vyskočil, Jan Dluhošů a Jan Machů 
S.R.S.A N.    
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Drahoutoušský za grunt Žofiji Šťastné 4 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Drahotoušský za grunt Žofij 5 R.i Šťastné 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastné 4 R. 
             f 529b 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan 
Drahotoušský za grunt svůj Žofiji Šťastnej 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Drahotoušský za grunt svůj Žofiji Šťastnej 5 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Jan Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastnej 5 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jan 
Drahotoušský za g[runt] Žofiji Šťastnej 5 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastnej 5 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Drahotoušský položil za grunt Žofiji Šťastný 5 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Drahotoušský položil za grunt Žofiji Šťastný 5 R. 
   Jakož jest Žofije Šťastné na tomto gruntě ještě náleželo 
peněz dovzíti po letech 45 R, z toho jest odporučila aneb 
odpustila Janovi Drahotoušskému 10 R a ostatek poručila na 
kostel strážnicský, totiž 35 R. Ty se mají vyplniti podle 
zapsání svrchu psaného ročně po 5 R až do vyplnění summy. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Drahotoušský položil podle poručenství ut s[upr]a 5 R. 
 
        Pustý 
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   Letha Páně 1629 v pondělí po neděli Květné za purgmistra 
Šimona Tesařového po smrti Jana Drahotoušského prodán jest ten 
grunth požár ut s[upr]a Jakubovi Borčovi zedníku za summu  
100 R bez závdanku, platiti jej má když jiné požáry [se] 
platiti budou po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a jiné povinnosti Jan 
Houska a Vítek Janule S.R.S.A N. 
   Letha 1632 za purg[misra] Martina Jankhy Jakub Borč položil 
za gr[unt] podle poručenství Žofije Šťastné peněz ročních 2 R. 
             f 530a 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Borč 
prodal jest ten grunth Janovi Nejezchlebovému za summu 121 R. 
Závdanku dal jemu při odevzdávce 23 R, ostatek summy, totiž  
98 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jakub Borč a Mikuláš Rivola S.R.S.a N. 
   NB. Co Jan Borč 2 R položil, ty jest Janovi Nejezchlebovi 
pustil. A tak má dopláceti toliko 96 R. 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Nejezchlebů 
položil za grunth svůj na kostel strážnicský podle poručenství  
Žofie Šťastné, jakž o tom napřed rozepsáno, peněz ročních 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Nejezchlebů 
položil za gr[unt] na kostel strážnicský podle poručenství 
Žofie Šťastné, jakž o tom napřed rozepsáno, peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Nejezchlebů 
položil za gr[unt] svůj na kostel strážnicský 3 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Nejezchlebů 
položil za gr[unt] svůj na kostel stráž[nický] 2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza Jan Nejezchlebů 
položil za gr[unt] svůj na kostel stráž[nický] 4 R. Ty přijal 
purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1644 za purgkmistra Martina Mráza položil Jan 
Nejezchleba za grunt svůj 3 zlm. Ty přijal purgmistr ut 
sup[ra]. 
   Letha 1649 za purgmistra Jana Dašického Jan Nejezchleba 
skoupil jest poslední peníze sám na sobě a gruntě svém, totiž 
68 R, od Doroty, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Pavlovi 
Drahotoušským, kteréž jí nápadem přináležely, za summu hotovou 
6 zlm. A tak již Dorota na tom gruntě žádnej praetensi a nic 
více k dobírání nemá. 
             f 530b 
   Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan 
Nejezchleba dal do důchodův vína 2 věd[ra], na čež jsouc obec 
quitovaná, sráží se mu na podsedku, což se budoucně kostelu 
vynahraditi má 3 R 12 gr 6 den. 
   Leta 1655 dne 11. Martii za téhož purgkmistra poněvadž Jan 
Nejezchleba 2 kráte, jednou založeným ohněm a podruhé 
nešetrností z fary za kněze Mikuláše Fab[e]ry skrz varhaníkovu  
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ženu vyhořel, jest jemu sraženo a odpuštěno na poručení 
vrchnosti 14 R 17 gr 1 den. A tak má toliko na týž kostel a 
žádnému víc dopláceti než 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Jana 
Nejezchleby budouce na rathauze všickni synové, pozůstalí po 
neboštíkovi ut supra, jednomyslně vysvědčili, že neboštík otec 
jejich netoliko za živobytí, ale i také na smrtedlný posteli 
ležíc, nejmladšímu synu svému ten grunt Samuelovi odporučil, 
toliko co tak ještě na kostel dopláceti zůstává, totižto  
4 zlm, ty aby zaplatil. Čemuž bratři přístojící svý místo dali 
a že na tomž gruntě žádného práva míti nechtějí, v tom se 
prohlásili. Odevzdává se za volný a svobodný. Stalo se za 
purgkmistra svrchu psaného a spoluradních jeho. 
             f 531a 
   Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho p[an] Samuel 
Nejezchleba majíce předepsaný grunt po smrti otce svého sobě 
odporučený, jak zápis před tímto vysvětluje, poněvadž pak 
jinší dům p[an] Samuel Nejezchleba sobě ujal a ten netoliko 
aby zrujinirován nebyl, nýbrž i nápad jemu nehynul, co tak 
jakošto vlastní syn po otci svém zdědil, pročež ten předepsaný 
grunt Pavlovi Machálkovi prodal, ačkoliv sice šacovaný byl 
předešle v súpisi v 121 zlr, však že spuštěný byl, tak p[an] 
Samuel Nejezchleba toliko Pavlovi Machálkovi z ohledu velkej 
ruiny jej prodal za 45 zlm. Závdanku jemu dal 5 zlm, ostatek 
placením ročně po 2 zlm, s kterých dvou moravských zlatých po 
4 letha jeden do kostela odváděti, jak v předním zápisi jeho 
obmezeno, a druhý nápadníkovi se má. Odevzdává se za volný a 
v ničem nezávadný. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Pavel 
Hrachovský, Joannes Jurášek S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
             f 531b 
   A[nno] 1694 Samuel Nejezchleba na místě otce svého položil 
za gr[unt] ut s[upra] na kostel str[ážnický] 1 zlm. Ten přijal 
p[an] Mikuláš Rychlík do počtu svého. 
   Anno 1695 dne 13. Julii za purg[mistra][ana] Mikuláše Šaška 
a spoluradních jeho Samuel Nejezchleba položil zase na kostel 
stráž[nický] 1 zlm. Který přijal p[an] Matěj Faltýn do počtu 
svého kostel[ního]. 
   NB. Tyto zápise patřiti budú pod zápis v roku 1649. 
   [Leta] 1694 Pavel Machálek položil za ten grunt Samuelovi 
Nejezchlebovi 2 zlm. 
   [Leta] 1695 dne 13. Julii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše 
Šaška a spoluradních jeho Pavel Machálek položil za gr[unt] 
Samuelovi Nejezchlebovi 2 zlm. 
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   Letha 1696 dne 1. Febr[uaris] za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt Samuel 
Nejezchleba Mikulášovi Suchánkovi zaprodal a 16 zlm hotových 
přijal, odevzdati pak jej podle pořádku a práva H 46 nedal, 
potom pak ten grunt zase Pavlovi Machálkovi odprodal. I 
poněvadž manžel[ka] téhož Mik[uláše] Suchánka o takové 16 zlm, 
které její neb[ožtík] zaň dal, 
             f 532a 
předně při uroz[eném] p[anu] hrab[ěti] se hlásila a za 
dopomožení těch peněz i rady města Stráž[nice] šetrně žádala, 
i jsouc to na rozsudku Jich Op[atrnosti] pánů, poněvadž nětco 
při tom g[runtu] zpustoval, aby 10 zlm a to, co na grunt 
naložil, tratil a on Samuel Nejezchleba toliko 6 zlm jí 
přinavrátil. Pročež Pavel Machálek bude povinen Kateřině 
Suchánkový předních peněz, které Samuelovi Nejezchlebovi 
klásti měl 6 zlm zlatých, podle zápisu svého pokládati. Stalo 
se letha ut s[upra]. 
   De dato táž Suchánková přijala od Machálka 4 zlm. 
 
   Letha Páně 1699 dne 3. Februarii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Gatteho a spoluradních téhož leta tak jakož držitel 
gruntu ut sup[ra] Pavel Machálek p[anu] Samuelovi 
Nejezchlebovi 30 zlm peněz nápadních na leta spláceti povinen 
byl, kteréžto peníze nadepsaný Pavel Machálek od téhož p[ana] 
Samuele Nejezchleby jest skoupil a jednu pětítku vína a 2 zlm 
za túž summu dal. K tomu také ještě ty 2 zlm, které nadepsaný 
p[an] Samuel na kostel strážnický platiti povinen byl, on 
Pavel Machálek na sebe jest přijal na místě jeho a za rok jich 
položiti má. 
             f 532b 
A tak nadepsaný p[an] Samuel Nejezchleba ani potomci a erbové 
jeho žádnej praetensi více na tom gruntě jmíti nebudú a 
nemají. A tak on Pavel Machálek dadouc ty 2 zlm na kostel 
stráž[nický], bude míti svůj grunt docela zouplna zaplacený. 
Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních téhož letha majíce Pavel Machálek 
z gruntu ut supra kostelu farnímu strážnickému dopláceti, 
takové pokládá, ty přijal purgmistr ut supra do počtu svého.  
A tak má tenž Pavel Machálek grunt svůj docela a zouplna 
zaplacený a žádný na něm více co praetendirovati nemá. Stalo 
se dne a letha ut supra. Solutum. 
             f 533a 
   Leta Páně 1728 dne 22. Janu[arii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a poručeného purgmistra p[ana] Václava 
Košvitza, též spoluradních toho času předstoupila na rathauz 
Magdalena, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Machálkovi, 
s nejmladším synem svým Martinem a přednesla, kterak manžel  
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její neboštík za živobytí svého dům ut sup[ra] vždy synovi 
nejmladšímu Martinovi přivlastňoval a aby po smrti jemu samému 
náležel, k tomu vůli měl, protiv čemu taky že ona ani jiné 
děti žádného odporu nemají. Poněvadž ale ten dům spolu 
s jinými skrz ten v Německej ulici de dato 18. Octobris 1726 
vyšlý oheň (v kterém taky držitel gruntu toho jmenovaný Pavel 
Machálek skončení života svého vzal a se zadusil) na ruinu 
vyšel, a nadjmenovaná vdova Magdalena jest stavěti sobě 
obtěžovala, dědic taky toho domu nadepsaný Martin k stavení 
jeho nedospělý jest. Pročež že z dobrého uvážení a doradění se 
s týmž synem a respective domu toho dědicem Martinem, též tak 
z povolení jeho, prodala jest tenž grunt ze vším tím, co na 
něm zaplaceného jest, zeťovi svému Martinovi Stanislavovi za 
40 zlr, však ne za hotové, nýbrž aby kdyžby ten syn její 
Martin dorůstl a takové peníze potřeboval 
             f 533b 
a míti žádal, aby jmenovaný kupec Martin Stanislav je jemu 
položiti povinen byl. A poněvadž jich do toho času bez 
interessu kupec užívati bude, aby (kdyby matka u syna Tomáša 
obstáti nemohla) ji spolu s tím synem Martinem do zrostu jeho, 
ano i délej v tom domě obydlí spříval. Na čem poněvadž obě 
strany přestaly, podle toho se tenž grunt připisuje a 
odevzdává Martinovi Stanislavovi za vlastní a dědičný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Šneller a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Contributzi za 1727 kupec platiti, však také polhocení za 
oheň 3 letní užíti má. 
 
   D[ne] 3. Martii 1732 za purgmistra p[ana] Andrise Weinera a 
spoluradních jeho předstoupila na rathauz Magdalena, pozůstalá 
vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Machálkovi a syn její Martin 
Machálek a oba společně přiznali a vysvědčili, že Martin 
Stanislav, držitel gruntu ut sup[ra], jemu Martinovi 
Machálkovi ty nahoře opsané dlužné 40 zlr za dům ten náležitě 
na hotově vyplatil. 
             f 534a 
Pročež se mu taky zde za zaplacené vypisují a podle toho má 
grunt ut sup[ra] docela a zouplna vyplacený. 
 
Přípis Martina Stanislava 
 
   Leta Páně [1]764 dne 23. Novembris za purgmistra pana 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Martin 
Stanislav na radní dům a přednášel, kterak on skrze svou 
starost takový grundt vyhořený opravovati a držeti nemůže, 
pročeš takový ze své dobré vůle svému synovi Martinovi v summě 
za 100 zlr odprodal. Kterýchšto 100 zlr jestli by on otec jich 
za živobytí svého nepotřeboval a neumarnil, aby takové po jeho  
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smrti mezi všechny erby rovným dílem rozděleny byly, přitom 
vyměňuje sobě v tom kruntu až do své smrti svobodné bydlení. 
Pročeš se jemu za volný a dědičný připisuje s tím na něm 
majícím od starodávna právem. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení královské, 
vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Joseph Stanislav a 
p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch stran die 
et anno ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      241 
             f 541a 
46 Gr[unt] Ondry Nejezchlebova 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 129 nadepsaný Ondra měl grunth svůj od Daniele 
Nedolevky koupenej za summu 73 R. 
   Ne kterejž jest závdanku a penez purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 20 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 53 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Mikulášovi Tkadlcovi předních peněz náleží jemu 22 R. 
   Item Pavlovi Kutějkovi posledních peněz náleží jemu 31 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Václav Okáč, Linhart 
Suchánek S.R.S.A.N.R. 
   Letha [15]95 položil Ondra vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních Mikolášovi Tkadlcovi 5 R. 
 
   Letha 1596 Ondra nahoře psaný prodal grunt svůj Jírovi 
Fryštackýmu za summu 73 R. Závdanku Jíra položil Ondrovi při 
odevzdávce 7 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při 
Vánocích pořadně po 5 R. 
   Rukojmě Janča Tesař, Ondra Nejezchlebů, Václav Mocholů 
S.R.S.N. 
             f 541b 
   Letha [15]96 položil Jíra Provazník Mikulášovi Tkadlcovi za 
grunth 5 R. 
   Letha [15]97 položil Jíra Provazník Mikulášovi Tkadlcovi za 
grunt svůj peněz purgk[rechtních] 5 R. 
 
   Téhož leta ut s[upr]a Jíra Provazník prodal grunt vejš 
psaný Janovi Stojapilovai za summu 73 R. Závdanku jemu dal  
15 R a jakož zaplaceného jměl Jíra Provazník 7 R, ty Janovi 
Stojapilovi pustil a tak na gruntu již nic více míti nebude, 
ostatek summy platiti má od leta 1599 po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Stojapil, Jíra Provazník, Štěpán Šustů slíbili 
R.S.a Nerozdílnou. Stalo se ut s[upra].                  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Stojapilů za grunt svůj 5 R. S toho vzal Mikuláš Tkadlců 
ost[atní] 2 R a tak tu nic více nemá, Pavel Kutějků vzal 
prvních peněz 3 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Stojapilů Pavlovi Kutějkovému 5 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Stojapilů Pavlovi Kutějkovému 5 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan 
Stojapilů za g[runt] Pavlovi Kutějkovýmu 5 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Stojapil za g[runt] Pavlovi Kutějkovýmu 5 R. 
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             f 542a 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Stojapil 
prodal podsedek požár ut s[upr]a Šimonovi Suchánkovi za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Vsetínský, Jan Stojapilů S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila 
Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Šimonovi Suchánkovi, za 
grunt na nápadníky neb[ožtíka] Pavla Kutějkovýho 1 R 15 gr. 
   Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila 
Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Šimonovi Suchánkovi, za 
grunt na nápadníky n[ebožtíka] Pavla Kutějkovýho 3 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila 
Anna ut sup[ra] za grunt na nápadníky ut sup[ra] 1 R 15 gr. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Anna ut 
sup[ra] za grunth na nápadníky 3 R. Z toho vzal Jan, nápadník 
Pavla Kutějkového 1 R, při právu města Strážnice zůstávají  
2 R.  
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna 
Suchánková na nápadníky n[ebožtíka] Pavla Kutějkového 3 R. 
Zůstávají při právě, ty přijal Jan Drlů. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna 
Suchánková nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Kutějkového 3 R. 
   Podle bedlivého vyhledání na tom gruntě spravedlnost těmto 
níže psaným náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového předních peněz 
11 R. 
   A nápadníci n[ebožtíka] Pavla Kutějkového přebrali 2 R. 
   Janovi Stojapilovému náleží 10 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Anna Suchánková 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Nejezchlebového 3 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila 
Anna Suchánková za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry 
Nejezchlebového 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Anna 
Suchánková položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Nejezchlebo[vého] 3 R. 
             f 543b 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Anna 
Suchánková prodala podsedek svůj se vším příslušen[stvím] 
Janovi Martišovi ševci za summu 50 R. Závdanku dal Anně 
Suchánkové při odevzdávce 15 R a při každých posudcích Jan 
Martiš platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Thobiáš Řemenář a Jan Doubek z předměstí 
S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Martiš prodal ten grunt zase Staňkovi Frýdecskému za 56 R. 
Závdanku dal Staněk Martišovi 19 R 22 ½ gr, platiti má ihned 
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počna leta 1617 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Solga a Tomáš Hlučínský SRSN. 
   Leta svrchu psaného Staněk Frydecský položil za grunt hned 
při odevzávce peněz ročních 3 R. Z toho zanecháno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového 2 R, Janovi Stojapilovi na 
díl jeho první 1 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
[Staněk Frýdecký] za grunt peněz ročních 3 R. Ty přijali 
purgkmistr a rada města Stráž[nice] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ondry Nejezchlebového. 
       Pustý 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten 
požár Tomášovi Chudému za 40 R bez závdanku, platiti jej má 
ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Jíra Drhuo[v] a Jan Kopřivnický mladý S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Chudý 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 1 R 
15 gr. 
             f 543a 
   Jíra Kaštan držitel gruntu ut s[upra] nemajíce jeho sobě 
odevzdaný zemřel, po smrti pak jeho aby takový grundt 
k dalšímu spuštění nepřišel, pan purgmistr a páni prodali jej 
Jakubovi Kropáčkovi za su[mu] 40 zlm bez závdanku, placení 
ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
panské i obecní Matěj Petrjal a Pavel Bohunský S.R.S.a N.R. 
Actum tu středu před s[va]tým Fabiánem a Šebestiánem letha 
1645. 
      Pusté 
 
   Letha 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho prodán ten grunth ut supra 
požár Mathoušovi Tesařovi za summu 40 R bez závdanku, platiti 
jej má po vyjití 3 let při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení a stavení požáru i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Nejezchleba a Bartoň Hubka jinak Jalubský 
SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1701 dne 21. Maii za purgmistra p[ana[ Jana 
Dašického a spoluradních jeho jsouc ten grunt od mnoho leth 
pustý a jen holé místo, aby obec strážnická se rozhojniti a 
užitky panské a obecní zvelebiti se mohly, puštěn jest ten 
g[runt] ut supra Martinovi Míšovi za 40 zlm 
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             f 543b 
bez závdanku, placením ročně po 2 zlm k obci městské. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti přináležející 
p[an] Jiřík Peldřimovský a pan Carl Fircek SRSVN. 
 
   Letha 1702 dne 15. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož leta že míníc Ondra Míšů místo 
ut s[upra] k stavení, tak toho zanechal a nic nestavil. Aby 
tehdy gruntové a užitky jak panské i obecní nehynuly, opatrní 
p[áni] pustili jej Václavovi Nejmonovi v summě 40 zlm bez 
závdanku, placení ročně po 1 zl nápadníkom, jestliž se najdú. 
Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení g[runtu] Jiřík 
Tengler a Elis Grögr SRSVN. 
   NB. Polhocení bude mít na 4 leta, poněvadž p[an] obroční tu 
zahrádku letos obsetú má. 
             f 544a 
   Letha Páně 1709 dne 24. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Václav Neumon vystavíc 
gr[unt] ut s[upra] a dokonale zvelebíc, prodal jej Janovi 
Juráskovi za 57 zlm 4 gr 2 ½ den. Závdanku jemu dal ihned 
hotových 20 zlr, činí na moravský počet a zde za zaplacené se 
vypisuje 17 zlm 4 gr 2 ½ den, ostatní summu 40 zlm platiti 
bude povinen k obci měst[ské] po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] 
Samuel Nejezchleba a Jakub Řeha S.R.S.N. Stalo se dne a [leta] 
ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1710 dne 10. Decembris za purg[mistra] pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Jurásek na 
gruntě ut supra ještě k obci městské 40 zlm zpláceti, 
z takovej summy, poněvadž skrz tou rebelantskou vojnu spolu 
z jinými na ruinu přišel, s tej summy se jemu třetí částka za 
zas vystavení, totiž 13 zlm 10 gr, se sráží a ostatní summu, 
totiž 27 zlm 20 gr, tak jak zápis vrchní ukazuje, po 1 zlm 
ročně platiti má. Na kterúšto hned ten den položil 1 zlm a tak 
se jemu vypisuje za zaplacené 14 zlm 10 gr. Stalo se [u] 
přítomnosti jeho d[ne] a letha ut supra. 
             f 544b 
   Letha Páně 1713 dne 14. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut sup[ra] sirotci 
po neb[ožtíku] Joannesovi Juráskovi jakožto po svém otci 
zděděný, takový chtíce sobě jiný dům ukoupiti prodali 
Václavovi Netolickému za hotových šestnácte rejnských, které 
toliko za vystavení se počítají a za ty již za vystavení 
poražené 13 zlm 10 gr alb, též za ten 1 zlm při posudcích 
zaplacený, za který Václav Netolický jim 35 kr dle smúvy dal, 
grunt ale ten se jemu připisuje jak před v summě 40 zlm. 
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Kterúžto summu po sražení těch 14 zlm 10 gr alb již 
zaplacených, totiž 25 zlm 20 gr alb, bude povinen platiti při 
posudcích nápadníkům po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pfilip 
Černý a Jiřík Polášek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
   NB. Contributi za 1711 a 1712 rok, která ještě in dato 
zápisu tohoto repartirovaná nebyla, sirotci Juráskovští 
platiti povinni budú. 
             f 545a 
   Letha Páně 1718 dne 10. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce vdova po 
neb[ožtíku] Jiříkovi Přerovském grunt ut sup[ra] prohandlovaný 
od Václava Netoličky, takový nedadouce jej připsati, nemohouce 
jej délej držeti prodala Pavlovi Suchánkovi za hotových 13 zlr 
30 kr, a to proto tak lacino, aby mohla ze sirotky ještě 
některý čas v tom domě, dokudž by se srovnávati mohli, 
hoferství jmíti. Kteréžto peníze toliko za vystavení se 
počítají, s summú pak verunkovú 25 zlm 20 gr (poněvadž ty juž 
vyplacené jemu připadají) bude povinen platiti ročně při 
posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan 
Sukup a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] za rok 1717 v[dova] Přerovská na sebe bere a 
Pavel Suchánek teprv od 1ho Januarii 1718. 
 
   Letha Páně 1721 dne 13. Septembris za purgmistra pana 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času Pavel Suchánek prodal 
grunt svůj ut s[upr]a Jurovi Vaškovému za hotových 11 zlr    
30 kr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež se mu 
nyní týž grunt v summě 
             f 545b 
hlavní verunkovej jak prve, totiž po sražení již zaplaceného, 
kteréžto kupcovi k lepšímu připadají, placením ještě 25 zlm  
20 gr alb při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za 
vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] 
Šebestian Mlýnek a Pavel Zajíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] až do roku 1718 inclusive prodavač zaplatiti 
povinen jest, jiné pak povinnosti až do roku 1721 inclusive. 
 
   Leta Páně 1729 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času vyhoříc grunt ut supra spolu 
s jinými v Německej ulici v roku 1726 d[ne] 18. Octobr[is], 
takový držitel jeho Jura Vaščík tak vyhořený pustil Pavlovi  
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Blažkovi. Po smrti Pavla Blažka pozůstalá po něm vdova 
Magdalena, cera Michala Kovárka, provdajíce se [za] Jana 
Volného [a] nemajíce gruntu toho ani připsaného, prodala jej 
ze společnej vůle manžela jejího Jana Volného Janovi Siglovi 
za hotových dvacet rýnských. 
             f 546a 
Pročež se nyní podle toho připisuje tenž grunt jmenovanému 
Janovi Siglovi za vlastní v summě verunkovej jak prve byl, 
ještě 25 zlm, kteréžto bude povinen platiti nápadníkom, kteří 
se najdú, ročně při posudcích po 2 zlm, jiné ale běžící rešta 
jak císařské, tak jiné všeliké prodavač až do roku  1728 
inclusive vyplatiti má. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne 
a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1732 dne 15. Julii za purgmistra p[ana] Andrise 
Weinera a spoluradních toho času ukúpíce držitel gruntu ut 
supra Jan Sigl sobě jiný dům v Novej ulici, tento prodal jest 
Martinovi Jelínkovi za hotových 30 zlr a v summě verunkovej 
jak prve 25 zlm. Pročež podle tej dobrovolnej smlúvy grunt ten 
nyní se připisuje a odevzdává dle řádu purgkrechtního za 
dědičný, s placením tej verunkovej summy ročně při posudcích 
po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. 
   Povinnosti za 1732 půlročně kupec platiti začne. 
             f 546b 
Přípis domu Jana Vinkléře 
 
   Leta Páně 1758 dne 4ho Aprilis za purkmistra p[ana] 
Christopha Miháče a spoluradních téhož času zdědíce Rozára 
Jelínková po svým manželovi Martinovi Jelínkovi grunt ut 
supra, takový ze svej dobrej vůle prodala Janovi Vinkléři za 
summu devadesáte rýnsk[ých]. Pročeš se takový Janovi Vinkléři 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 25 zl 
mor[avských], které při posudcích po 2 zl mor[avských] 
k placení pozůstávají, za jeho vlastní, volný a dědičný vším 
právem připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a 
p[an] Jozef Heisik. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku u supra. 
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             f 549a 
Grunt v Novej ulici šimona Hubky 
 
   Jakož neboštík Šimon Hubka, držitel gruntu tohoto, v Novej 
ulici vedle domu domu Joannesa Navrátila, jsouc v poslední 
nemoci postavený pořádný kšaft jest učinil a mocí kšaftu toho 
poručil jest grunt a dům tento zeťovi svému Pavlovi Svobodovi. 
Podle čehož tenž Pavel Svoboda aby mu takový dům připsaný a 
právně odvedený byl, za to šetrně žádal. I poněvadž nadřečený  
kšaft již jmenovaného Šimona Hubky za dokonalý právně uznán 
jest, takový taky k právnímu svému potvrzení přišel, pročež 
také nyní grunt aneb dům tenž týmž kšaftem Pavlovi Svobodovi 
poručený jemu se připisuje a právně odevzdává za vlastní, 
dědičný a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se za purgmistra 
pana Václava Košvitza a spoluradních toho času dne 28. Aprilis 
1736. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris 
Weiner a p[an] Jozef Weiner S.R.S.V.a N. 
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             f 551a 
47 Grunt Antonína Mayera 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 143 vejš psaný Antonín koupil jest grunth 
svůj po n[ebožtíku] Honzovi Hommenovi zuostalej za summu 34 R.   
   Ta všecka summa náleží Janovi, Tobiášovi, Kateřině, Sabině 
a Markétě mateři jejich, pate[ro] s[irotkům] po témž 
n[ebožtíku] Honzovi Hommenovi zuostalejch, přijde na každý díl 
po 6 R 24 gr.  
   Antonín díl Marty manželky své na gruntě srazil a ostatek, 
totiž 26 R 6 gr štyrem sirotkům od letha [15]92 při Vánocích 
po 2 R pořadně platiti má. Letha [15]92, též [15]93 a letha 
[15]94 týž Antonín Mayer položil závdanku a peněz 
purkrechtních 9 R. A tak ještě těm sirotkuom od letha [15]95 
při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zuostává 17 R 6 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Voldřich Krejčí a Moc 
Molkhop sedlář S.R.S.A.N.R. 
   Letha 1595 Antonín vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purkrechtních 2 R. 
   Letha [15]96 Antonín vejš položený položil za grunth svůj 
peněz 2 R. 
   Letha [15]97 Antonín vejš psaný položil za grunth peněz  
2 R. 
   Leta 1598 položil Antonín vejš psaný za grunt svůj peněz 
purgkrechtních na s[irotky] Honza Hommana 2 R. Acth[um] za 
purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
             f 551b      
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Antonín 
Mayer za grunt na s[irotky] Honza Homana 2 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Antonín Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana  
2 R.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Antonín 
Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana 2 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Antonín 
Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Antonín Mayer za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana 
ostatních 1 R 6 gr. 
   A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského podle 
rozdílu statku n[ebožtíka] Antonína Mayera Eva, pozůstalá 
manželka jeho, ujala podsedek ut s[upr]a v díle svém v summě 
40 R. A tak jej má zouplna docela zaplacený a za volný a 
svobodný odevzdaný. Stalo se u přítomnosti její letha a za 
purg[mistra] ut supra. 

   Pustý 
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   Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest 
ten gr[unt] požár Jakubovi Čabaňovi za 30 R bez závdanku, 
placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Bohunský a Thomáš Chudý S.R.S.a N. 
   NB. Ty peníze všechny náležejí Václavovi, s[irotku] 
n[ebožtíka] Jiříka Medle. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Čabaňa 
položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Čabaňa 
položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 1 R. 
             f 552a 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Čabaňa 
položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 2 R. Ty přijal Václav 
Medle. 
      [Pustý] 
 
   Letha Páně 1701 dne 13. Aprilis za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož leta jsouce ten grunt 
svrchu psaný od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, 
takový puštěn jest Matějovi Najmonovi v tejž summě, jak nahoře 
stojí, totiž 30 zlm bez závdanku, placením ročně po vyšlý 
lhotě po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a Matys Navrátil SRSVN dne a letha ut supra. 
   NB. Pamět se činí, že Jan Sukop dopustil Matějovi Najmonovi 
stěnu od gruntu jeho až k svej stěně přistaviti a spolu 
spojiti, aby budúcně skrze deště okap dochový jak jednomu, tak 
druhému gr[untu] škoda se nečinila. Však súmezí Jana Sukupa o 
půl druhého střevíce zednického do gruntu Matěje Najmona 
patřiti bude, podle kteréhožto skrze sáhovku venkoncem súmezí 
vésti se má a ne od strany Jana Sukupa, což se pro budúcí 
pamět činí. Acta na rathúzi m[ěsta] S[trážnice] 24. April 
1701. 
             f 552b 
   Leta Páně 1709 dne 13. Novembris za purgmistra p[ana] 
Jakuba Hrdličky Matěj Najmon zvelebe ten gr[unt] prodal jej 
Tomášovi Palíkovi za 43 zlm. Závdanku jemu dal hned při 
odevzdávce 13 zlm, které se za vystavení kladú, ostatní bude 
platiti povinen po 2 zlm rýns[ké] obci, jestli jinších 
nápadníků nebude. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti rozličné p[an] Pavel 
Rychlík a Pfilip Černý. 
   NB. Matěj sobě vymínil ještě přez zimu místo u něho, dokud 
sobě zas jiného nepostaví, vánoční dáňky Tomáš má platit za 
1709 a za předešlé Matěj. 
 
   Letha Páně 1711 d[ne] 2. Januarii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Tomáš Palík z gruntu 
ut supra ještě 43 zlm zplacovati obci města Strážnice, 
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, 
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upúští se jemu třetí díl, totiž 14 zlm 10 gr 
             f 553a 
a k tomu při držaných posudcích hned ten den pokládá 1 zlm. A 
tak se jemu za zaplacené vypisuje 15 zlm 10 gr, otatních, 
totiž 27 zlm 20 gr, platiti má jak nahoře. Stalo se dne a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1714  den 12. Martii za purgmistra p[ana] 
Philipha Černého a spoluradních jeho majíce grunt ut supra 
Tomáš Palík, takový nechtíc délejíc držeti a odstěhujíc se na 
byt do Lipova, prodal z svej dobrovolnej vůle Danielovi 
Tučkovi, příchozímu z Pardubic z Čech, i s tím, co na něm 
vyplaceného měl, za hotových devatenácte rejnských. Kterýž se 
jemu nyní připisuje a odevzdává za volný a svobodný, 
s placením ostatní summy hlavní ročně po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Philiph 
Černý a p[an] Mikuláš Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 553b 
   Letha Páně 1726 dne 26. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut 
sup[ra] Daniel Tuček ze společného dobrovolného domluvení 
popustil a zadal frejmarkem grunt ut sup[ra] Venclovi 
Suchánkovi s tím právem a povinností, jak jej sám užíval, za 
dům též v tej ulici Nro 36 položený a k tomu ještě Daniel 
Tuček Václavovi Suchánkovi přidal 22 zlr. Pročež podle toho 
připisuje se a odevzdává grunt tento Václavovi Suchánkovi za 
volný a vlastní, s placením  verunkovej summy ostatní 27 zlm 
20 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1743 dne 28. Febr[uarii] za purgkmistra pana 
Jozefa Duraye a spoluradních toho času Maryna, pozůstalá vdova 
po neb]žtíku] Václavovi Suchánkovi, před právem 
purgkmistrovském v domě radním stojíce jest se přihlásila, že 
svůj grunt ut supra Janovi Svobodovi za padesáte rýnských jest 
i s těma na tom domě visící neb v reštu pozůstávající (který 
on Jan Svoboda na sebe k placení bere) verunkové penězi jest 
odprodala. 
             f 554a 
Přijmouce takových 50 zlr vdova Suchánková jeho in optima 
forma juris forma quituje, pročež Janovi Svobodovi za vlastní 
a dědičný se jemu připisuje. 
   Za spravování a placení všelijakých dáněk za rukojmě sobě 
dožádal pana Ignatiusa Philipa a pana Jiříka Stanislava. 
   Vejměnek sobě vymiňuje od času zápisu na jeden plný rok 
vdova. 
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   Oučet na 50 zlr: 
   Contribuce královské 1 zlr 39 kr. 
   Za tabák 30 kr. 
   Na pohřeb 7 zlr. 
   Vdova dostala 11 zlr. 
   Židovi Možišovi 24 zlr 51 kr. [Summa] 50 zlr. 
 
Přípis domu Šimonovi Středulovi 
 
   Leta Páně 1754 dne 10. Januar[is] za purgkmistra p[ana] 
Godtfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Svoboda 
grunt v Německej ulici vedle vdovy Jelínkovej z jednej a 
p[ana] Pavla Surýho druhej strany ležící, jest takový i s těma 
na tom domě podlužnýma verunkovýma 27 zl mor[avských] 20 gr za 
summu jedno sto šestnáste rýnsk[ých] hotových peněz Šimonovi 
Středulovi odprodal a svobodné bydlení v tom domě až do 
sv[atéh]o Jana tohož běžícího roku sobě vyňal, 
             f 554b 
naprotiv pak jak císařské, tak městské povinnosti aby do toho 
sv[atéh]o Jana zaplatiti se zavázal. Pakli by kupec Šimon 
Středula takové svobodné bydlení v tom domě do teho času 
Janovi Svobodovi popříti neměl, tak kupec prodavačovi za tou 
výměnku 10 zlr složiti povinen bude. Pročeš nadjmenovaný 
grundt se Šimonovi Středulovi s tou domluvú a s těma na něm 
podlužnýma 27 zl mor[avských] 20 gr verunkových peněz za jeho 
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností p[an] 
Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u 
přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra. 
 
N 273 Přípis domu Jozefovi Valentovi 
 
   Leta Páně 1773 dne 5ho Augusti za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho toho času jakož jest po 
neb[ožtíku] Šimonovi Středulovi grunt ut supra pozůstal a dle 
oustního poručenství manželce svej Bětě, pak dceře Bětě, 
každej polovicu zanechává a odděděná byla, takový pro 
uvarování ohně aby dcera sirotek škody netrpěla, při držanej 
správě na rathauzi města Strážnice túž polovicu řečeného 
gruntu Jozef Valenta, kterýžto sobě pozůstalú vdovu po onom 
neb[ožtíku] Šimonovi Středulovi za manželku pojal, jakožto 
očím dle právního prošacování v 50 zlr na sebe přijal a 
sirotkovi, pozůstalej dceře po Šimonovi 
             f 555a 
Středulovi splatit se uvolil. Poněvadž ale po tomž často 
opáčeném Šimonovi Středulovi jistý dluch, spolu i co na pohřeb 
vynaloženo bylo, se vynalezl a očím takový ex proprio 
zaplatil, takže po stažení toho, co polovičně na dva díly 
připadlo, ještě on očím jí pastorkyni svej 34 zlr 45 kr  
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vyplatiti povinen je, a to sice na 3 pořad zběhlé roky takto: 
v roce [1]773 12 zlr, [1]774 12 zlr a [1]775 ostatek p[e]r  
10 zlr 45 kr, kdežto až do vyplatcení všechnej summy pro leta 
interesse každoročně zpláceti má. Když tehdy i druhú polovicu 
manželka jeho Alžběta jemu manželi svému dobrovolně z lásky 
manželskej popúští. Podle toho tenž grunt celý spolu i s těma 
na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 27 zlm 20 gr alb obci 
městkej patřícíma, jenž při posudcích po 2 zlm k skládání 
padají, se jemu spředu psanému Jozefovi Valentovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všech povinností 
pan Ventzl Lánský a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Lysáka 
 
   Leta Páně 1778 dne 14. měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil 
držitel gruntu Jozef Valenta před právo purgmistrovské a tu 
přednesl, kterak on nemajíce žádného jiného dědice okrom dceru 
svou Theresiu, provdatú za Jozefa Lysáka, jsouce juž v letech 
zešlý a nemohouce na opáčený grunt náklad strany opravy, jakož 
i strany všelikých poplatků se trefujících vésti a vybývati, 
takový zeťovi svému Jozefovi Lysák za summu jedno sto třicet 
rýnských dobrovolně postoupil tím spůsobem, aby s tej summy 
kupní on tchán jmenovaný devadesát rýnských titulo dotis sobě 
zanechal, ostatních 40 zlr ale jemu tchánovi svému, kdyby je 
potřeboval, vyplatiti 
             f 555b 
povinen byl, kdyby ale on Jozef Valenta dřívej nežli manželka 
jeho ze světa zešel, tehdy ta výplata i na ni vstahovati se 
má. Pakli pak ani tchán jeho aniž taky tchýně je za živobytí 
nepotřebovala, tehdy těch 40 zlr ze summy zeťovi Jozefovi 
Lysák podobně pozůstati mají. Však naproti tomu zavázán bude 
z těch 40 zlr jeho i manželky potřeb vybaviti, ostatně ale 
obouch v tom domě až do smrti svobodně v hoferství míti. A 
poněvadž Jozef Valenta pastorkyni svej Alžbětě 34 zlr 45 kr 
z gruntu tohoto vyplatiti povinen byl i taky již 6 zlr 45 kr 
vyplatil, těch 6 zlr 45 kr ale vzlášť na delší čas zhověti se 
uvolil. Podle toho grunt tento i s těma podlužnýma verunkovýma 
penězi p[e]r 27 zl mor[avských] 20 gr alb po 2 zlm k splacení 
ročně se jemu Jozefovi Lysákovi za jeho, volný a dědičný dle 
práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Frantz Gatty a p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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             f 558a 
Přípis domu v Novej ulici Fridricha Svobody 
 
   Leta Páně 1729 dne 6. Aprilis za purgmistra pana Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času jakož jest držitel gruntu 
v Novej ulici za gruntem Německé ulice Václava Suchánka 
Fridrich Svobodů do neštěstí tak velkých dluhů upadl, 
obzvláštně v reštech contribučenských, že již majetnost jeho 
takové vyplatiti postačovati nemůže. Pročež a z tej příčiny 
vzláště pak, aby rešta contribučenské zaplacené bejti mohly, 
ouřad města Strážnice přinucen byl, aby dům ten právně plus 
offerenti prodán byl. A podle toho když v těch právně 
vystavených termínách nejlepší kupec jse vynašel Joannes 
Navrátil, který za něj osmdesáte dva rýnské dáti offeriroval a 
následovně taky tenž Joannes Navrátil s nadepsaným Fridrichem 
Svobodú, jakožto držitelem domu toho, na tu summu 82 zlr 
dobrovolně a přátelsky se domluvil a porovnal. Podle toho taky 
jemu Joannesovi Navrátilovi dům ten za těch 82 zlr prodán 
jest, kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává podle řádu 
purgrechtního za vlastní a 
             f 558b 
dědičný. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut 
sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. 
 
   Leta Páně 1740 dne 11. Martii za purgmistra  p[ana] Joannes 
Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut 
supra p[an] Joannes Navrátil, takový grundt z svej dobrovolnej 
vůle zaprodal Tomášovi Suchánkovi za hotových osumdesáte pět 
rýnských. A protož nyní nadepsaný grundt se jemu za vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává u přítomnosti stran. Stalo se 
dne a leta ut supra. 
  Rukojmě za opravu gruntu toho je p[an] Anton Duray a p[an] 
Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
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             f 563a 
48 Gr[unt] Hendricha Kotláře 
 
   Lertha Páně 1593 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 130 nadepsaný Hendrich koupil grunth 
svůj od Honza Cipsera stolaře za summu 75 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 28 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 47 R. 
   Ta summa náleží osobám níže psaným těmto: 
   Item Danielovi Bellovýmu, Jírovi Plesníkovému, Matějovi 
Sazamovi všem třem 12 R, každému na je[den] díl po 4 R. Ty jim 
takto položeny bejti mají: letha [15]95 6 R a letha [15]96 
6 R. 
   Item sirotkuom n[ebožtíka] Matěje Komňanskýho i s mateří 
zuostalým na posledních penězích náleží jim 35 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých David Labrů, Jiřík 
Lazebník, Antonín Mayer, Jakub Kolář S.R.S.A.N.R. 
 
   Letha 1595 Henrich nahoře psaný prodal zase grunth svůj 
Jírovi Pekaři za summu nahoře položenou 75 R. Závdanku témuž 
Henrichovi položil Jíra Pekař 8 R 15 gr 
             f 563b 
a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po  
6 R až do vyplnění summy ut sup[ra]. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské 
zejména Antonín Mayer, David Labrů, Zachariáš Zámečník, Jiřík 
Lazebník S.R.S.N. 
   Holomkovi Židu náleží na tom gruntě na penězích posledních, 
kteréž jemu Hendrich Kotlář za dluh témuž Holomkovi povinný 
odvedl a na něm vyplaceno měl, jakž napřed o tom položeno 19 R 
15 gr. 
   Letha 1595 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za 
grunth svůj 6 R. Z toho vydáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi 
Sazamovi dáno 2 R, do statku nebožt[íka] Daniele Bele dáno  
2 R. 
   Letha 1596 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za 
grunth svůj 6 R. Z toho dáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi 
Sazamovi 2 R, do statku n[ebožtíka] Daniele Bela 2 R. 
   Letha [15]97 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za 
grunth 6 R. Z toho dáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi 
Sazamovi 2 R, do statku Daniele Bele 2 R. 
   Těch 6 R nejsou vydány těm nápadníkům, neb jim již 
nenáleží. 
   Sou v truhlici s[irotčí] zanechány s[irotkům] n[ebožtíka] 
Matěje Komňanského. 
   Leta 1598 Jíra Pekař položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních na siro[tky] n[ebožtíka] Matěje Komňan[ského]  
6 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
 



 

 

      255 
             f 564a                          
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Pekař 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 6 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila 
Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 6 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila 
Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 2 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila 
Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za g[runt] na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 4 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila 
Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za g[runt] na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 2 R. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan 
Jitčínský, manžel Kateřiny Pekařky ut s[upr]a, prodal podsedek 
svrchu psaný Benešovi Hlásnýmu za summu 60 R bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Tesař, Jíra Provazník, Šimek Tesař  
S.R.S.A N. 
 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Beneš Hlásný prodal 
podsedek ut s[upr]a Thobiášovi Komňanskému za summu 60 R, 
Z toho sobě srazil dílu svého 5 R, ostatek platiti má od letha 
1609 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Stojapil, Jíra Kopřivnicský S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Davidovi Holomkovi Židu dluhu po Hendrichovi Kotláři 19 R 
15 gr. 
   Bernartovi Pekaři posledních peněz 30 R 15 gr. Ta summa 
všecka náleží obci městské za tou příčinou, že jsou za téhož 
Bernarta Pekaře dluh Honz Fridrichovi do Sotiný Vsi zaplatil a 
jej spokojili. Act[um] letha 1610. 
   A Matyášovi Ostřešovskému, protože mu n[ebožtík] také 
dlužen byl, puštěno 6 R. 
             f 564b  
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Thobiáš Komňanský položil za grunt i s lonskými penězi 
Davidovi Holomkovému 3 R.  
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Tobiáš 
Komňanský za grunth Davidovi Holomkovému 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Tobiáš 
Komňanský za grunth Davidovi Holomkovému 3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Dobiáš Komňanský za g[runt] Davidovi Holomkovému 3 R.  
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Dobiáš 
Komňanský za g[runt] Davidovi Holomkovi 3 R. 
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   Letha 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Tobiáš 
Komňanský položil za grunt 3 R. Ty přijal David Holomků. 
   Jakož ještě Davidovi strejci Holomkovému náleželo na tom 
gruntě 1 R 15 gr, ty jest pustil obci městské za hotových  
20 gr. A tak nic více nemá. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tobiáš 
Komňanský položil za grunt obci městské 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš 
Komňanský položil za grunt obci městské 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth požár Mikulášovi Santalovi za 70 R bez závdanku, 
platiti jej má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra 
Branický a Jan Procházka S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Mikuláš Santal 
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých obci městské 3 R. 
 
        Pusté 
             f 565a 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Martin Bayer od vrchního patra provinc[iála] 
Karla a Sancta Maria koupil grunt za summu 30 zlm. Položil 
závdanku 10 zlm, takové peníze pater rector k rukám svým 
přijal, placením každoročně po 5 zlm povinen bude. Jest jemu 
za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní Matěj Zajíc a Jura Vlček S.R.S.a N.R. 
   A[nn]o 1665 dne 1. Aug[ustii] položil za svrchu psaný grunt 
pánům paterům dle smúvy 5 zlm. 
 
   L[eta] 1671 [dne] 16. Januarii za purgmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Martin Bajer 
hodnověrnou attestaci proukázal od p[ánů] paterů kláštera 
strážnického pečetí jejich stvrzenou, že poslední všeckny 
peníze na gruntě tomto jest vyplatil. A tak zde se Martinovi 
Bajerovi vypisuje posledních 15 zlm, které klášter strážnický 
od něho přijal. A tak tímto vejpisem má grunt svůj zouplna 
zaplacený. L[eta] a dne ut supra. 
             f 565b 
   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po smrti neboštíka 
Martina Bajera takovýho gruntu se ujal syn vlastní jeho  
Václav v summě 30 zlm. Ačkoliv neboštík otec týž grunt 
zaplacený měl, povinen bude nápadníkům podle domluvení 
zpláceti. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu pan Mikoláš Šašek, Jakub Žák 
S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1695 dne 20. Septembris za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho Dorotha Bajerka mající ten 
grunt po svém ne[božtíku] manželu Václavovi Bajerovi zděděný a 
náležitě zaplacený v summě 30 zlm, takový z vůle manžela svého 
Jiříka Prostějovského prodala Janovi Sukupovi za summu zase 
tu, totiž 30 zlm. Závdanku položil při zápisu 15 zlm, 
ostatních 15 zlm položiti má při příštím s[vaté]m Martině. 
Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený, takže žádný 
z rodu jejich, totiž Pajerovského žádnej praetensi na tom 
g[runtu] víc nemá. 
   Rukoj[mě] za opravu g[runtu] a povinnosti roz[ličné] p[an] 
Mik[uláš] Šašek a p[an] Joh[anes] Dašický SRSVAN. 
             f 566a 
   Leta Páně 1735 dne 1. Octobris za purgmistra pana Václava 
Košvica a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut 
sup[ra] Jan Sukup věkem zešlý a nemohouce dálej hospodařiti, 
takový grunt z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal 
Pavlovi Surému za hotových osmdesáte rýnských, kteréžto peníze 
jmenovaný Jan Sukup náležitě a hotové k svým rukám přijal. 
Pročež se nyní připisuje a odevzdává ten grunt podle řádu 
purgkrechtního Pavlovi Surému za vlastní, dědičný a zaplacený. 
Výminku sobě kupec učinil, aby mohl ještě jeden rok 
v světničce bez všeho platu v domě tom quartýr míti, po roce 
ale jak se kupcovi Pavlovi Surému líbiti bude pod plat jej tam 
nechati neb ne. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta 
ut sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ignatz 
Philip a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. 
             f 566b 
Přípis Anny Surej 
 
   Leta Páně [1]766 dne 13. Martii za purgmistra pana Josepha 
Křižana a spoluradních teho času předstoupila na dům radní 
hnedt psaná vdova Surá a ohlásila, kterak svůj dům dle 
nebo[žtíka] manžela účinného testamentu zdědila a uctivě žádá, 
aby jí ten dům právně připsán byl. Pročeš se jí nadjmenovaný 
vdově Surý za její vlastní, volný a dědičný s tím na něm od 
starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti 
císařsko král[ovské], vrch[nostenské] a městské p[an] Joseph 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Okaníka 
 
   Leta Páně [1]766 dne 13. Martii za purgmistra pana Josepha 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila Anna Surá na 
radní dům a uctivě ohlásila, že ona jí právně připsaný dům 
Janovi Okaníkovi ze své dobré vůle za summu 390 zlr odprodala. 
Kdešto sobě vymiňuje prodavačka Anna Surá svobodné 
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             f 567a 
bydlení až do její smrti s kubcem [ve] velké světnici, kdyby 
ale spolu [se] porovnat nemohli, tenkrát ona prodavačka sobě 
světničku na své outraty vystaviti moc míti má, tím spůsobem 
ona z domu kúsekh zahrátky sobě vyjímá, a to sice při 
mlatevni. Na kteroužšto summu těch 390 zlr kupec položil 
závdanku 120 zlr psaný, za její živobytí k tomu platiti na 
její žádost povinen bude, totiž 80 zlr psaný, ale po její 
smrti dod residuum složiti povinen bude. Pročeš se jemu za 
jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna 
majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a měst[ské] p[an] 
Joseph Vychodil a p[an] Igatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
   NB. Item ona prodavačka sobě vymiňuje půl hrubé komory bez 
překášky. 
 
Sub Nro.274 
 
   Dne 18. Februarii [1]772 předstoupil Johanes Okaník před 
ouřad purgmistrovský a uctivě žádajíc proukázal přátelské 
porovnání mezi vdovú Surú a erby po n[ebožtíku] Martinovi 
Smaženkovi, že na túšto obmezenú summu jí vdově Surej víc 
dlužen nejni, ani erbom je[jím] po ní 
             f 567b 
pozůstalým na časy budúcí nic platiti povinen nebude. Pročeš 
tuto se pro nota zapisuje a na věčnú památku oznamuje. Jenž se 
stalo dne a roku ut supra u přítomnosti nás dole psaných: 
Karel Vačeřa purmistr, Ignatz Košvitz radní. 
 
   Leta Páně 1780 dne 7. měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka inprossiruje se na grunt tento jistý skrze Jana 
Okaníka dle obligací per dato 1. Jan[uarii] [1]780 od pánů 
Patrů Piaristů strážnických vypůjčený capital p[e]r jedno sto 
rýnských á 4 per 100 in[tere]su jakožto fundanční 
Elschinovská, kterýžto na gruntě tom, pokudž se nevyplatí, 
vězeti majíc pro pamět. Mihatsch synd[icus]. 
 
   Laut im Buch Quitantiarum de dato [1]795, folio 26 per 
einverleibten Quittung sind diese 100 Fr baar bezahlt, 
folglich hier geleschet werden.  
   De sessione 31te Novembri 1800. Prat. 
   Vermög Magistrat beschloss von 18te Junii [1]814 zahl  
255 Fr ist die Schuldrer geschribenen Jophann Okanik p[e]r  
100 Fr im Schuldenbuche dedo [1]807, folio 37 eingetragen und 
hierort zur Werkung des Pfandrechtes für die Stadt Straßnitzer 
Waissenkasse primo loco intabulirt.  
   Straßnitz am 1te Julii [1]814.  
   Ignatz Prat, Grundbuchführer. 
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             f 568a 
   Laut im Buche Quitantiarum oder im Urkundenbuchen de a[nn]o 
[1]815 folio 223 einverleibten Quittung sind dieser 100 Fr 
bezahlt.  
   De sess[ione] 13ten Feb[ruarii] [1]819. 
   Ignatz Prat, Grundbuchführer. 
             f 470a 
Přípis domu v Novej ulici Bernarda Piskořa 
 
   Leta Páně 1732 dne 15. Julii za purgmistra p[ana] Andrise 
Weinera a spoluradních toho času majíce Bernard Piskoř za 
manželku pozůstalú vdovu po neb[ožtíku] Frantzovi Bartlicim 
dům nárožní v Novej ulici, který vdově a sirotkům po  
jmenovaném Frantzovi Bartlicim pozůstalým náležel, podle 
smlúvy a spořádání právního de dato 6. Novembris 1725 
učiněného a jemu Bernardovi Piskořovi do rukú uděleného, jakož 
taky do knihy Protocoll civilní nazvanej vepsaného, týž 
Bernard Piskoř jest ukúpil v summě 70 zlr. Nyní ale nemohouce 
pro nemožnost svou domu toho délejíc držeti, z svej i manželky 
jeho dobrovolnej vůle prodal jest jej Janovi Siglovi, zeti 
neb[ožtíka] Frantze Bartliciho, za hotových padesáte tři 
rýnské a k tomu sobě však Bernard Piskoř vymínil, aby aby na 
jeho a spolu kupce společný náklad světnice vzad humna se 
vystavěla a v tej aby Bernard Piskoř s manželkú svú, někdy 
vdovú po neb[ožtíku] Frantzovi Bartlicim, až do smrti tejž 
manželky svej volné a svobodné obydlí měl. Na čemž poněvadž 
obě strany dobrovolně pře- 
             f 570b 
staly a Jan Sigl těch smluvených 53 zlr Bernardovi Piskořovi 
náležitě zaplatil, které větším dílem na rešta a dluhy se 
obrátily, pročež ten dům se připisuje a odevzdává Janovi 
Siglovi za vlastní a dědičně zaplacený. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a leta ut sup[ra]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Matúš Červinka S.R.S.V.a N. 
   Notandum. Z tej světničky, v kterej Bernard Piskoř do smrti 
manželky svej obydlí míti má a v humně se vystavěti má na 
společný náklad, má platiti Bernard Piskoř ročně po 1 zlr  
30 kr, tak obě strany dobrovolně se smluvily.                     
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[Doplňky pro Německou a Novou ulici v purkrechtní knize pro 
Staré město, SOA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 50] 
 
            f 1250a 
   Letha Páně 1720 dne 12. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce v Novej ulici 
jisté zahrady, které sousedi z Německej ulice k svým domů 
užívali, někdy od předešlých vrchností za sedliska a jako 
pusté grunty zase k vystavení nařízené, a takovú zahradu 
majíce vdova Cigánková, nechtíce ji k vystavení jinému 
popustiti, pustila ji synovi svému Matúšovi Cigánkovi, aby 
sobě tam grunt vystaviti mohl, toliko sobě vymínila, aby v něm 
do smrti svej obydlí svobodné jmíti mohla. Pročež se jemu nyní 
týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní a zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1732 d[ne] 29. Martii za purgmistra p[ana] 
Andrise Weinera a spoluradních toho času majíce Matúš Cigánek 
grunt v Novej ulici ut supra od svej neb[ožky] matky sobě 
odevzdaný, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi 
Javornickému za hotových padesáte pět rýnských, kteréžto 
peníze Matúš Cigánek na hotově k rukám svým 
            f 1250b 
přijal. Pročež se připisuje a odevzdává ten grunt nyní Janovi 
Javornickému za vlastní a zaplacený. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl 
Košvic a p[an] Jan Kořínek S.R.S.V.a N. 
   Contributzi a jiné povinnosti všechny kupec za celý 1732 
rok na sebe bere. 
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            f 1251a 
   Letha Páně 1723 dne 26. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času nemohouce Apolena, manželka 
Frantze Hrdličky (poněvadž on od ní do světa pryč odešel a ji 
s dítkami zde zanechal), na domě svém v Novej ulici délej 
zůstávati pro veliké dluhy, takový z svej dobrovolnej vůle 
prodala pro zaplacení dluhu jak contribučenského, tak jiných 
creditoru Melicharovi Karáskovi za hotových 70 zlr. Na které 
ihned na contributzi až do roku 1721 inclusive zasedělé 24 zlr 
32 kr a na obecní rešta 1 zlr 60 kr položil a ostatek na 
contributzi za 1722 a 1723 půlročně, poněvadž ještě šacovaná 
není 6 zlr 10 kr za sebú zanechal, pak ostatní 38 zlr 1 kr  
2 den creditoru Vlachovi Rochusovi 6 zlr 45 kr, přadlice  
10 zlr a Židovi Mojžíšovi na jeho dluh 21 zlr 16 kr 2 den 
zaplatiti má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl 
Košvitz a Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra u přítomnosti obúch stran. Placení povinností teprv od 
datu zápisu počne. 
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            f 1252a 
   Letha Páně 1710 d[ne] 28. Novem[bris] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho tak jakož Pavel Blahúnek 
v svej důležitej potřebě Davidovi Jakubovi jinak Senickému, 
Židovi strážnickému, v dluh vešel na 48 zlr se obsahující, 
proti kterémužto dluhu on Pavel Blahúnek jemu nadepsanému 
Davidovi Senickému svůj dům v Novej ulici ležící vedle Karla 
Karáska a Martina Švrčiny z obouch stran podstavil, dokavadž 
by jemu takové peníze, totiž 48 zlr, nezaplatil aneb kdokoliv 
z přátelů krevních jeho. Jestli by ale on Pavel Blahúnek 
z manželkú svú s toho světa zešel, aby on často jmenovaný 
David Senický takový dům prodati a svou summu dlužnú 48 zlr 
sobě poraziti svobodu měl. Jestli by ale dražší nadepsaný dům 
prodán byl, tehdy ostatní summa na krevní jeho přáteli a 
potomky připadnúti má, však do smrti jeho vždy v tom gruntu 
bez překážky aby zůstával. Čehož pro lepší důvěrnost tento 
zápis do kněh městských v ouplnej radě s povolením u 
přítomnosti obúch stran vpisuje se dne a letha ut supra. 
   Notandum. Outraty zniklé při tomto zápisu, totiž 2 zlr, 
každá strana polovic ponese, a tak David Jakub 49 zlr 
praetendirovati bude. 
            f 1252b 
   Letha Páně 1712 dne 27. Junii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času majíce Pavel Blahúnek dům 
svůj v Novej ulici vedle Martina Švrčiny a Carla Karáska 
ležící Davidovi Jakubovi jinak Senickému v 49 zlr podstavený, 
takový nemohouce pro vzešlost věku stavěti a povinnosti panské 
zbývati prodal Frantzovi Hrdličkovi za hotových pasedáte jeden 
rýnský, totiž ten dluh Židovi na své placení přejal a jemu 
ještě dva rýnské předal, kteréžto peníze Pavel Blahúnek 
náležitě přijal. Ten jemu ale se připisuje Frantzovi 
Hrdličkovi za volný, svobodný a docela zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
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            f 1253a 
Přípis pro pamět učiněný 
 
   Letha Páně 1696 dne 27. Martii za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha předstoupítz 
Jiřík Javorský před právo purgmistrovské z uctivostí přednesl, 
kterak v roku předešlým 1695 od p[ana] Martina Kučery grunt 
v Novej ulici, který tak z manželkú svojí dosáhl, odprodal za 
summu hotových 50 zlr, však takové peníze toliko za vystavení 
a zvelebení gruntu přijal a více na něm žádnej praetensi jmíti 
nemá ani bratři a sestry manželky jeho, poněvadž také z těch 
padesáti rýnských 10 zlr svého podílu přijali. A tak poněvadž 
na touž ulicu jednery knihy purgrechtní na ten čas vojny, aby 
takový kup a prodej dle pořádku a obyčeje městského v zápis 
uveden bejti mohl, opat[rných] p[ánů] purg[mistra] a rady výš 
dotčený Jiřík Javorský z šetrností se jest dožádal, aby pro 
pamět a budoucí bespečnost tato anotati se učinila a do 
purgrechtu městského k observirování vložena byla, 
            f 1253b 
kterouž by dálejíc, jak by potřeba ukazovala, 
praesse[n]dirovati mohl. 
   Což poněvadž tak jest, jeho slušnej žádosti nemohouc 
oslyšeti v zápis tento uveden jest. Stalo se u přítomnosti 
obúch stran dne a letha ut supra. 
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            f 1259b 
   Letha Páně 1692 dne 7. Februarii předstoupil před Jich 
Opatrnost pány za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a 
spoluradních jeho Šimon Hubka a přednesl, že grunt, na kterém 
předešle byl, bratrovi svému pustil a po bratru druhém na 
jinší dosednouti chce v Novej ulici vedle p[ana] Jiříka 
Cikánka. Pročež takový jemu za volný se připisuje a do rejster 
jejich až se vynaleznou vepsati se má. Za kterýšto manželce 
neboštíka bratra svého hotových devět rejnských složil za 
vystavení spolu i s tím, co neboštík její manžel Janovi 
Urbanovi 2 zlr zaplatil, kteréšto peníze na summě potom 
Šimonovi Hubkovi sraziti se mají. 
   Rukojmě za zbývání cís[ařských], panských a obecních 
povinností p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Václav Jurášek 
S.R.S.N. dne a letha ut supra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            f 1260a 
   Letha Páně 1691 dne 16. Junii za purgmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho ohlašujíce se Anna, vdova 
pozůstalá po neboščíkovi Václavovi Kučovi, při ouřadu, že by 
pro nemožnost svou gruntu více držeti nemohla. Pročež takový 
Mikolášovi Surému pouští za summu 19 zl mor[avských] 21 gr alb 
3 den, které peníze hotové předepsaný Mikoláš Surý položil a 
Anna vdova pozůstalá takové k rukám svým spolu z druhýma 
nápadníky náležitě přijala, a tak Mikoláš Surý ten grunt bude 
mět zaplacený. Což pro douvěrnost tento zápis se činí. 
   Rukojmě za zbývání císařských, panských, obecních 
povinností N.N. 
   NB. Při tomto zápisi pamět tato se činí, že zápis tento 
s tej příčiny do rejster aneb purgkrechtu vtažený není, 
poněvadž Mikoláš Surý v Bobalově osedlý byl a měl sobě od 
milostivé vrchnosti do města dovolení dostat, na které se 
čekalo. Však než takové dostal, zase chuť sobě vzal do Petrova 
za rybářa, toliko tento zápis se přikládá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Purkrechtní kniha města Strážnice, Německá ulice.  
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 49. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, březen 2009. 
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             f 575a 
S t a r é  M ě s t o 
 
49 Grunt Štefana Karáska 
 
   Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 78 nadepsaný Štefan měl grunth svůj od 
Martina Mochole, kterejž jest n[ebožtík] Martin Karásek 
náměstek jeho za hotovejch 12 R 22 ½ gr koupil. Má jej zouplna 
a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Letha 1598 Štefan Karásek jináč Lech prodal vejš psaný 
podsedek Václavovi synu Ambrovýmu za summu 80 R. Závdanku jemu 
dal 6 R, ostatek summy dopláceti má při Vánocích od leta 1599 
po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Matěj Kučera, Dobiáš Bílský S.R.N. 
             f 575b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa jakož náleželo na 
tomto podsedku Štefanovi Lechovi summy 74 R, takové peníze 
prodal Václavovi Ambrovýmu za hotových 19 R 
   A tak týž Václav Ambrů podsedek svůj zouplna a docela 
zaplatil. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Václav 
Ambrů ležíc na smrtedlné posteli poručil podsedek ut s[upr]a 
Janovi bratru svýmu ve 20 R. 
   A tak jej má zouplna a docela zaplacený a za volný a 
svobodný odevzdaný. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Ambrů 
prodal podsedek svůj ut s[upr]a Martinovi Mladíčkovi za summu 
70 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1609 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Hlučínský, Václav Vrchníček, Pavel Hořák 
S.R.S.N. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Martin 
Mladíček položil za grunt svůj Janovi Ambrovýmu 4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mladíček za grunt svůj Janovi Ambrovýmu 3 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin 
Mladíček za grunth Janovi Ambrovýmu 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin 
Mladíček za grunth Janovi Ambrovýmu 4 R. 
             f 576a 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mladíček za grunt Janovi Ambrovýmu peněz 4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin 
Mladíček za grunt Janovi Ambrovýmu peněz 4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Mladíček za grunth Janovi Ambrovému 4 R. 



 

 

      2 
 
   Jan Ambrů jakož jest měl na tom gruntě peněz sobě 
náležitých 36 R, kteréž mu ročně kladené bývaly po 4 R, ty 
jest prodal pro potřebu svou panu purgkmistru a úřadu na obec 
městskou za hotových peněz 8 R. A tak již Jan Ambrozů nebude 
na tom gruntě nic míti ani potomkové jeho. Stalo se za 
purgkistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho při posudku 
za rok 1615.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Mladíček položil za grunt na obec města Strážnice 3 R.  
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Mladíček položil za grunt na obec města Strážnice 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Mladíček položil za grunt na obec městskou 4 R. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Martin Mladíček 
položil za grunt peněz ročních na obec městskou 2 R. 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Mladíček 
položil za gr[unt] na obec městskou peněz ročních 6 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Mladíček 
položil za gr[unt] na obec městskou peněz ročních 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin 
Mladíček položil za gr[unt] obci městské penzě ročních 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Mladíček 
položil za gr[runt] obci městské peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Dorotha, zůstalá 
vdova po nebo[žtíku] Janovi Mladíčkovi položila za gr[unt] 
obci městské 2 R. 
             f 576b 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thobiáš Nejezchlebů 
na místě předka svrchu psaného položil za gr[runt] svůj obci 
městské peněz zadržalých 10 R. 
   A tak má ten grunt zouplna zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný. 
          Pustý 
 
   Letha Páně 1718 dne 14. Janu[arii] za purgmistra Matyse 
Anderl a spoluradních toho času jsouce grunt ut supra od mnoha 
leth pustý a jen toliko holé místo a takový aby jej zaujati 
mohl, ohlásil se Jura Vlček. Pročež že chtíce ouřad, aby město 
se zvelebovalo a užitky jak panské, tak obecní růstly, puštěn 
jest jemu k vystavení v summě, jak předešle bylo 70 zlm. 
Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává za vlastní a svobodný, 
placením ročně tej summy obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jemu 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Grögr a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.A N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. Polhocení se mu uděluje od datum zápise na  
3 letha, to jest až do roku 1721 do svatého Jana. 
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             f 577a 
Přípis Pavla Christona 
 
   Leta Páně [1]765 dne 20. Martii za burgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Christon a 
požádal, že tento grundt od Matěje Muchy za 30 zlr odkoupený 
připsaný nemá, žádajíce uctivě, by jemu takový právně připsán 
byl. Na kteroušto žádost se jemu Pavlovi Christonovi za jeho 
vlastní a volný s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 
obci městské patřící p[e]r 70 zlr ročně při posudcích po 2 zlr 
spláceti povinen bude připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské], 
vrch[nostenské] a městs[ké] povinnosti pan Ignác Košvic a 
p[an] Antonín Svoboda. Stalo se dne a leta ut supra. 
 
Přípis Jana Káčery 
 
   Leta Páně [1]765 dne 20. Martii za burgmistra p[ana] Jozefa  
Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Christon na 
dům radní a ohlásil, že majíce svůj dům právně připsaný, 
takový ze své dobré vůle Janovi Káčerovi za 100 zlr odprodal. 
Pročeš se jemu Janovi Káčerovi  s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi obci městské patřící p[e]r 70 zlr, který 
ročně při posudcích po 2 zlr platiti povinen bude za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za oprav[ení] gruntu a plac[ení] cís[ařsko] 
král[ovských] a vrch[nostenských], městských povinností p[an] 
Ignác Košvic a p[an] Anton Svoboda. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
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             f 587a 
50 Grunt Jakuba Kuchaře 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 88 Jan Vodák, náměstek Jakuba vejš psaného, 
první manžel Anny, ženy Jakuba Kuchaře, koupil jest byl ten 
grunth od Kače Chlupky za summu 54 R. 
   Na kteroužto summu  též Kateřině závdanku položil 7 R. 
   A mimo to dílu Anny manželky své srazil, též [od] dvou 
bratří i od Kače macochy jejich skoupil 7 R 24 gr a letha 
[15]70, též [15]80 a [15]81 i [15]84 tenž Jan i Anna manželka 
jeho peněz purkrechtních položili 12 R a Danielovi Židu též 
jest mimo napřed psanou summu, což mu na tom gruntě náleželo, 
totiž 11 R, od téhož Jana Vodáka ukázáno. 
   A tak ten Jan i s Annou manželkou svou do letha napřed 
psaného [15]84 zaplatil 37 R 24 gr. 
   I poněvadž jest se táž Anna po smrti muže svého vdala a 
Jakuba Kuchaře za manžela sobě vzala, ta všecka summa 
vyplacená témuž Jakubovi spolu z Annou manželkou jeho náleží. 
   A mimo tu summu zaplacenou ještě ten Jakub dopláceti 
zuostává sirotků[m] n[ebožtíka] Matouše Musovýho 16 R 6 gr. Ty 
se měly od letha [15]85 podle zápisu těchž knih starejch 
purkrechtních pořadně při Vánocích po 4 R pokládati. 
             f 587b 
   Těch 16 R 4 gr Jakub Kuchař povinen bude nápadníkům 
nebožš[tíka] Matouše Musovýho z podsedku svého pořadně 
vyplniti počna od letha 1595 při Vánocích o posudku pořadně po 
2 R.                 
 
   Letha [15]95 Jakub Kuchař položil nápadníkům nebož[tíka] 
Matouše Musového 2 R. 
 
   Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Jakuba 
Kuchaře Danielovi Růžičkovi s tím se vším, což od starodávna 
k němu náleželo za summu 70 R. Závdanku Daniel Růžička 
Jakubovi Kuchaři položil 12 R a ostatek platiti má od letha 
[15]96 pořadně při Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra 
Slovák, Tomáš Petrovský, Matouš Peců, Ondra Fúkalů S.R.S.N. 
   Letha 1596 položil Deaniel Růžička peněz purgkrechtních  
4 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Musových 2 R a 
Jakubovi Kuchaři též dáno 2 R.  
   Letha [15]97 položil Daniel Růžička peněz purgkrechtních  
4 R. 
   Z toho dáno  Matouše Musových nápadníkům 2 R a Jakubovi 
Kuchaři dáno 2 R. 
 
 
 



 

 

      5 
 
   Letha 1598 položil Daniel Růžička peněz purgkrechtních za 
grunt svůj 4 R. 
   Z toho dáno nápadníkům Ondry Musovýmu 2 R a Jakubovi 
Kuchaři 2 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
             f 588a 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Daniel 
Růžička za grunt svůj 4 R. 
   Z toho přijal Jakub Kuchař 2 R a fojt staroměstský přijal  
2 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Daniel Růžička za grunt 4 R. 
   S toho dáno Jakubovi Kuchaři 2 R a fojtovi staroměstskému  
2 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Daniel 
Růžička za grunt 4 R. 
   Z toho dáno Jakubovi Kuchaři 2 R a fojtovi starom[ěstskému] 
2 R.  
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Daniel Růžička za grunt lonských i letojších peněz Jakubovi 
Kuchaři 7 R.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Daniel Růžička za grunt lonských i letojší Jakubovi Kuchaři  
5 R. 
   Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Ondry Jana Musového 
ostatní 2 R a Jakubovi Kuchaři 3 R. 
  
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho ouřad 
městský prodali podsedek ut s[upr]a pozůstalý po neb[ožtíku] 
Danielovi Růžičkovi Jakubovi Kuchaři za summu 70 R. Závdanku 
dal 12 R, přijali jej ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele 
Růžičky a jakož na tom podsedku je[mu] náleželo předních peněz 
22 R, ty sobě Jakub Kuchař na něm porazil. A tak nebude 
povinen platiti až od letha 1612 po 4 R na s[irotky] 
n[ebožtíka] Daniele Růžičky. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Kuchař na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky za grunt 
4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty po smrti 
Jakuba Kuchaře Jan Sudoměřicský pojav Kateřinu, zůstalou po 
n[ebožtíku] Jakubovi Kuchařovi, položil za ten grunt 
s[irotkům] n[ebožtíka] Růžičky 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Břice jinak Sudoměřský položil na s[irotky] n[ebožtíka] 
Daniele Růžičky 3 R. 
   Leta Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Břice 
položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Růžičky 
1 R. 
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             f 588a 
   Letha 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Břice 
jinak Sudoměřický byvši v držení gruntu napřed psaného po 
Jakubovi Kuchaři, po němž vdovu zůstalou za manželku sobě 
pojal, prodal jest týž grunt s povolením p[ana] Thobiáše 
Purgkrábka ouředníka strážnickýho Jírovi Častkovskýmu za summu 
80 R. Závdanku dal Jíra Častkovský Janovi Břicovi 11 R, 
ostatek summy platiti má od letha 1620 po 4 R. Odevzdán jest 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i jiné povinnosti panské i obecní Martin 
Peců a Thomáš Hlučínský S.R.S.A N. 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jan Růžička majíc 
přední nápad na gruntě ut s[upr]a, prodal jej Augustinovi 
Petrovskému za 15 R bez závdanku a platiti jej má počnouc 
letha 1633 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Večeře a Lukáš Prokšů S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Augustin 
Petrovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Daniele 
Růžičky, kterýž Jan Růžička přijal 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ten přijal Jan Růžička. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský 
položil za grunt peněz ročních 1 R. 
   Ty přijal Jan Růžička. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Augustin Petrovský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních Janovi Růžičkovi 1 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Augustin Petrovský 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ten přijal Jan Růžička. 
             f 589a 
   Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Augustin 
Petrovský položil za grunt svůj 1 zlm. 
   Ty přijal Jan Růžička za rok 1639. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Augustin Petrovský prodal týž grunth ut 
supra Janovi Kučovi za summu 40 R. Závdanku dal jemu 5 R, 
ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i jiné povinnosti panské i obecní, též 
opravu grunthu Jiřík Podivínský a Jan Plidlich S.R.S.a N.R. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Kuča 
položil 1 R. 
   Zůstává při právě. 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kuča dal 
Augustinovi Petrovskému plátna, kteréž on přijal za 2 R. 
   Letha Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského Zuzanna, 
vdova po Janovi Kučovi, položila za grunt svůj Augustinovi 
Petrovskému 2 R. 
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   Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho po smrti Jana Kuči Jan Napřňák pojmouc sobě 
Zuzannu, pozůstalou vdovu po něm, toho gruntu se ujal a jej 
zase prodal Jurovi Vojtkovi za summu 40 R. 
             f 589b 
Závdanku jemu dal 8 R, platiti jej má při každých Vánocích po 
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Stanislavů a Jan Plachých S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest spřed psaný 
grunth Mikolášovi Jurákovi ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 40 zlm. Položil 
závdanku Jurovi Vojtkovi, kteréž k rukám svým přijal, 2 zl 
mor[avské] 17 gr 1 den, ostatní vyplacené peníze Jura Vojtek 
držiteli gruntu, totiž tak jakž nahoře doloženo 8 zlm, jemu 
pouští. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké panské i 
obecní Jiřík Podivínský a Thomáš Malcův S.R.S.N.R. 
 
   Letha Páně 1690 dne 20. Augusti za purgkmistra Václava 
Žarůška a spoluradních jeho nemohouc Mikoláš Jurák nadepsaného 
gruntu déleji držeti a jak císařské, tak panské povinnosti 
zbývati, pročež takový grunt Pavlovi Pechovi pouští, který se 
mu připisuje za summu 40 zlm. 
             f 590a 
Položil jemu hotových peněz Mikolášovi Jurákovi, co on 
závdanku dal, totiž 3 zlr. A tak odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých císařských, 
panských i obecních povinností Jan Najmon, Samuel Nejezchleba 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1698 dne 30. Aprilis za purgmistra p[ana] Johannesa 
Gatteho a spoluradních jeho Pavel Pecha z téhož gruntu preč do 
Uher odešel a gruntu tak zanechal. Pročež nadepsaný gr[unt] 
aby na skázu a rujinu nepřišel, puštěn jest od J[ejich] 
O[patrnosti] pánů Matějovi Štočkovi v summě 40 zlm. Na místě 
závdanku vypisuje se mu ty 3 zlr, které on Pecha zaplaceno 
měl, však aby on Matěj Štoček rešta cont[ribuční], které Pecha 
zaseděl, zaplatil, ostatní peníze platit má ročně po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Jan Čejka a 
Pavel Hořák SRSAN. 
             f 590b 
   Letha Páně 1701 dne 26. Sept[embris] za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož po 
odjití z gr[untu] ut supra  Matěje Štočka Andris Pavera na něj 
se dostal. A zůstávajíc na něm příští čas a dálejíc pro svou  
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nemožnost zůstávati a povinnosti zbejvati nemohouc, prodal jej 
p[anu] Mikulášovi Šaškovi v tejž summě jakž nahoře jest, totiž 
za 40 zlm. Místo závdanku za to, co tam přiopravil, dal jemu  
3 měř[ice] rži po 1 R 30 kr každá měř[ice] platící a ten rešt, 
co za něho zůstával, také za něho zaplatil, totiž 5 zlr  
14 ½ kr, ostatní summu platiti bude povinen nápadníkům po  
2 zlm každoročně. A nadepsaný Andris Pavera již na tom domě 
žádnej praetensi jmíti nebude. Odevzdaný za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] 
Joh[anes] Dašický a Elis Grögr SRVN. 
             f 591a 
   Letha Páně 1707 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky zůstanouc gr[unt] ut s[upra] od vypálení 
rebelantského pustý a toliko požár, takový že oblíbíc sobě 
k stavení Bernardt Perovský zedník, za odevzdání téhož 
gr[untu] práva purg[mistrovského] požádal. Pročež se jemu ten 
grunt pouští a připisuje v summě 40 zlm bez závdanku, placením 
ročně po 2 zlm nápadníkom nahoře se nacházejícím. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Pavel Hořák SRSN. 
 
   Letha Páně 1712 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Bernardt Perovský 
z gruntu ut supra obci městskej 40 zlm na letha spláceti, že 
takový spolu z jinými na ruinu přišel, z tej summy se jemu za 
vystavení vypisuje třetí díl, totiž 13 zlm 10 [gr] alb a 
k tomu při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní 25 zlm  
20 gr bude povinen platiti obci na spůsob jak nahoře. 
             f 591b 
  Letha Páně 1716 dne 30. Junii za purgmistra p[ana] Matyse 
Anderle a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Bernardt Perovský nechtíce tohož gruntu délej držeti, takový 
prodal Martinovi Konečnému, příchozímu z Brodku, i s tím vším, 
co jemu za vystavení porazilo, za summu hotovú 50 zlr. Za 
kterúžto summu se jemu nadepsanému Martinovi Konečnému 
připisuje toliko vystavení, grunt ale v summě prodajnej jak 
prve 40 zlm, z kterejžto ty již za vyplacené vypsané 17 zlm  
10 gr alb jmenovanému Konečnému připadají, ostatních pak  
25 zlm 20 gr alb bude povinen platiti obci městskej ročně při 
posudcích po 2 zlm. Vejminku mezi sebou učinili, aby jmenovaný 
prodavač Bernardt Perovský v domě tom až do příštích Vánoc 
obydlí své míti mohl, však contrib[uci] za rok 1715 on, za rok 
1716 pak Martin Konečný k placení na sebe vzali. Naprotiv čemu 
uvolil se Bernardt Perovský naprotiv daným materiálem a 
prodavačem k tomu pec vystavěti a jedny dveři do světničky 
zazdíti beze všeho ouplatku. Odevzdán jest týž grunt 
nadepsanému Martinovi Konečnému za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan 
Bíteský a Martin Martinek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 592a 
   Leta Páně 1741 dne 10. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Dedela a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Martin 
Konečný zemřel zanechajíce po sobě sirotka jménem Jana 
Konečného, na kterého ten nahoře psaný grunt jest připadl. 
Poněvadž ale ten sirotek dle svého řemesla kovářského do světa 
na vandr šel a na domě tom hospodařiti nechtěl, pročež aby 
tenž grunt na ruinu a v nic nevyšel a contrib[uce] a jiné 
dluhy placené bejti mohly, aby tak obec městská na něm někdy 
škody neměla, poněvadž již velmi chatrný a téměř polovičně 
spustovaný byl, odprodán jest skrz Jana Prokša jakožto 
poručníka jeho Václavovi Prokšovi za summu padesát rýnských. 
Kterúžto summu poručník jeho Jan Prokeš jest přijal pod svú 
správu až do navrácení téhož Jana Konečného. A tak nyní se 
Václavovi Prokšovi připisuje a odevzdává za dědičný, splacením 
ostatní verunkovej summy, totiž 25 zlm 20 gr alb, obci 
městskej při posudcích po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za placení contrib[uce], která od datum zápise se 
počítá, a jiných povinností, jakož i opravu gruntu p[an] Pavel 
Svoboda a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N. 
             f 592b 
   Letha Páně 1741 dne 16. Augusti předstoupil Jan Konečný 
před vzácný ouřad purgkmistrovský, ten čas opatrného pana 
Karla Dedela a jinších toho času spoluradních, a jest 
přednesl, že [z] svej dobrej líbezné vůle dům svůj ut supra 
vedle Jana Šejdy z jedné a vedle uličky krchovní z druhé 
strany s tím vším právem a příslušenstvím, jak on i předešlí 
držitelé od starodávna [v] užívání a držení měli, za summu 
hlavní 80 zlr Pavlovi Sasínovi jest odprodal s tím doložením, 
aby on Pavel Sasina jak contribuci, tak taky jiný roční 
peníze, které obci patřej a vynášej 25 zl mor[avský] 20 gr 
ročně po 2 zlm pokládati se mají, vypláceti povinen bude. 
Přímouce Jan Konečný takové peníze těch 80 zlr [od] kupujícího 
in optima juris forma, quitiruje a prázna činí. A protož 
takový dům Pavlovi Sasínovi za volný a dědičný se připisuje a 
odevzdává. 
   Za rukojmě všech povinností dožádal jest sobě pana Pavla 
Svobody a p[ana] Šebastiana Mlejnka. Stalo se anno et die ut 
supra u přítomnosti obojí strany. 
 
Přípis domu Jozefa Klaudy 
 
   Letha Páně 1752 dne 17. Februa[rii] za purkmistra p[ana] 
Henricha Vilhelma Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce 
Pavel Sasín a 
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             f 593a 
zanechajíce grunt ut supra svej manželce a dídkám na rozdíly, 
i provdajíce se vdova Jozefovi Klaudovi a spolu ze světa 
vykročíce, jest takový grunt vyšacovaný za 90 zlr, v kterej 
ceně zůstati se Jozef Klauda prohlásil. I rozvažujíce sobě, 
aby jmenovaný grunt na ruinu nepřišel, se takový Jozefovi 
v těch devadesáti rýnsk[ých] zanechal, který povinen bude dle 
právně učiněného pořádku a rozdílu těm dvúm po nebošt[íku] 
Pavlovi Sasínovi pozůstalým sirodkom, Janovi štyridceti 
rýnsk[ých] a Anně podobně štyridceti rýnsk[ých] podle možnosti 
svej od dnešního dne do štyr leth složit a jestli by takové 
zebrati nemohl, pod interesse vzal. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt Jozefovi Klaudovi i s těma na něm podlužnýma 
podsudkovýma penězi p[e]r 25 zl mor[avských] 20 gr za jeho 
vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení jak cís[ařských], tak 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Ferdinand Kocián 
a p[an] Jozef Fojt. Stalo se dne a roku ut supra. 
             f 593b 
Přípis domu Frantze Klaudy 
 
   Letha Páně 1752 dne 4. Novembr[is] za purkmistra pana 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času zemříce 
Jozef Klauda, jest grunt ut supra sobě připsaný per 
testamentum odprodati zaporučil, s tím jeho bratr Frantz 
Klauda dle vyšacování v jedno sto rýnsk[ých] na sebe potáhl a 
deset rýnsk[ých] složit se zavázal, devadesáte rýnsk[ých] pod 
6 per cento interesse na dálejší čas proti hypothece toho 
domu, pak dvúch honců roli a půl achtele vinohradu 
v Štamfátech podlužen zůstane. Z kterých 90 zlr sirodkom po 
neboš[tíku] Pavlovi Sasínovi pozůstalým, a sice Janovi 
Sasínovi štyriceti rýnsk[ých], pak Anně Sasínovej 
             f 594a 
podobně štyriceti rýnsk[ých] patřijú. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt Frantzovi Klaudovi s těma na tom domě podlužnýma 
podsudkovýma 25 zl mor[avských] 20 gr penězi, které svým časem 
kdyby požadované byly po 2 zl mor[avských] ročně zpláceti se 
zavázal, se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný zde 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
cís[ařských], panských a městských p[an] Ignatz Philip a p[an] 
Jozeph Haisik. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Pavlovi Káčerovi 
 
   Leta Páně 1764 dne 8ten Junii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižanana spoluradních ex concluso senatus de dato 28. Maii 
1764 prodán jest dům pozůstalý po neb[ožtíku] Francovi 
Klaudovi Pavlovi Káčerovi za summu dvě sta dva rýnsk[ých], id 
est 202 zlr, a sice z ohledu toho, že by se předně skrz oheň 
neštěstí trefiti, po druhý ale, že žádný jinší takový dům 
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             f 594b 
koupiti nechtěl. Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi Káčerovi 
s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 25 zlm za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a právně se odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] a městský p[an] Joseph Stanislav 
a p[an] Karel Večeřa. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 599a 
51 Gru[nt] Jíry Sokolova 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 131 Kateřina, nadepsané[ho] Jíry Sokolového 
manželka, majíc grunth svůj za 130 R koupenej, na tu summu 
vejměnky při smlouvých svadebních 50 R a dílu svého 80 R 
srazila. 
   A tak ten Jíra vejš psaný má grunth svůj zouplna a docela 
zaplacený. 
 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Klamr 
pojmúc sobě za manželku pozůstalú vdovu po neb[ožtíku] Jírovi 
Sokolovém, z dovolením jejím prodal podsedek ut s[upr]a 
Václavovi Ondrušovému za summu 60 R. 
   Na tu summu dal jemu podsedek svuoj zaplacený v 50 R a 
vinohrad novosad nad Růženú v 10 R. 
   A tak Václav Ondrušů ten podsedek má zouplna a docela 
zaplacený i za volný a svobodný odevzdaný. Stalo se u 
přítomnosti obú stran letha a dne ut s[upr]a. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] radních vedle hodnověrné správy lidí 
starožitných [se] vynašlo, že Václav Ondruš ut sup[ra] zemřel 
a po sobě manželku samotnou bez dětí zůstavil, tu sobě Jan 
Trnka pojal a připsati sobě nedal. 
             f 599b 
Sám také potom zdědíc po té manželce ten grunt a jinou pojmouc 
z světa se odebral. Kterážto podala tenž podsedek jsouc její 
zaplacený Janovi Šejdovi  za summu 50 R, na kterou ihned dal 
závdanku vdově 7 R, platiti má rok po roku po 3 R. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Matěj Vlk 
a Václav Cigánek S.R.a N. 
   Letha Páně 1659 dne 2. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho Jan Šejda položil za grunth 
svůj 7 R. 
   Ty přijal Jan Radějovský na místě Kuny manželky své. 
   Letha 1662 dne 27. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického Jan Šejda položil za grunth 5 R. 
   Ty přijal Jan Radějovský na místě Kuny manželky své. 
   L[eta] 1667 dne 14. Januarii za purgmistra Danihele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Šejda položil za 
grunt svůj 3 zlm. 
   Ty přijal Jan Radějovský z Petrova. 
   Dito s přátelskej lásky a dobrej svej vůle i na místě 
manželky svej Anny Jan Radějovský z Petrova Janovi Šejdovi 
daruje a zde se jemu vypisují 10 zlm. 
   L[eta] 1671 16. Januarii za purgmistra Danihele L[udvíka] 
Dašického a spoluradních jeho Jan Šejda položil za grunt svůj 
peněz ročních 4 zlm. 
   Ty přijal Jan Radějovský z Petrova k rukám svým nápadu. 
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   Letha Páně 1683 dne 10. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho Jan Radějovský z Petrova maje na 
gruntě neboštíka Jana Šejdy nápadu k dobírání 14 zlr, takové 
peníze Dorota, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Šejdovi, 
zkoupila od Jana Radějovskýho za su[mmu] 2 zlr. A tak Jan 
Radějovský na tom gruntě nebude míti žádného práva více. Stalo 
se dne a letha ut supra. Solutum. 
 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakž Jan Šejda grunt 
ut s[upra] docela zaplacený měl, nechtíc aby souc potomci 
jinšímu připadl, zaujal jej vlastní syn Jan Šejda v tej summě, 
tak jak jej otec jeho měl, za 50 zl mor[avských]. Který se mu 
za svobodný a volný odevzdává. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, cís[ařských], panských i 
obecních povinností S.R.S.N. Václav Stanislav a Pavel 
Javornický dne a leta ut s[upra]. Nápadníci bratři a sestry. 
 
   Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času Jan Šejda majíce z gruntu ut 
supra bratrom a sestrám svým ještě 50 zlm spláceti, takové 
peníze jemu bratr jeho Jakub Šejda a sestra jeho Veruna, a 
více bratrů ani sester není, z bratrskej a sesterskej lásky 
dobrovolně před J[ejich] Opatr[nostmi] pány při držaných 
posudcích 
             f 601b 
obadva darovali. A tak nadepsaný Jan Šejda má svůj dům docela 
a zouplna zaplacený a žádný více, ani tenž nadjmenovaný bratr 
jeho Jakub, ani sestra jeho Veruna na něm praetendirovati 
nemá. Stalo se u přítomnosti všech stran dne a letha ut supra. 
Solutum. 
 
   Letha Páně 1743 dne 20. Aprilis za purgkmistra pana Jozefa 
Duraye a spoluradních toho času Jan Šejda před vzácným ouřadem 
stojíce se jest přihlásil, že ten grunt ut supra Martinovi 
Vavříkovi za šedesáte jeden rýnský jest odprodal. Přímouce 
prodávající Jan Šejda takových 61 zlr [od] Martina Vavříka in 
optima forma juris, quituje a prázna činí. Pročež takový grunt 
Martinovi Vavříkovi za vlastní a dědičný se připisuje a 
odevzdává. Jan Šejda na tom gruntě míti vejměnek až do své 
smrti v světničce, kterouž on hospodář jemu vystavěti povinen 
bude, totiž světničku, kuchyni a komorku. Kdy[by] pak jeho 
manželka Jana Šejdy pominouti měla, on zase se oženil, pak 
potom se pominul, po jeho smrti druhá manželka to právo míti 
nemá. Střechu Jan Šejda spravovati chce, naproti tomu víno do 
sklepa hospodáře bez ouplatku skládati moci bude. 
 
 
 
 



 

 

      14 
             f 602a 
Taky se tu rozumí, kdyby on hospodář vezdejší pominúti se měl, 
ten hospodář, který po něm se dostane, takovej vejminek Janovi 
Šejdovi držeti povinen bude, dovoluje se jedna kráva a ušípané 
držeti Janovi Šejdovi. 
   Za rukojmě že takový grunt opravovati a všechny jak 
královské, vrchnostenské i jiné obecní dáňky platiti a 
odbejvati chce pana Jozefa Haysika a p[ana] Matěje Pašky jest 
zadal. 
 
Přípis Martina Vavříka 
 
   Leta Páně 1775 dne 13ho měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož jest po 
smrti nebo[žtíka] Martina Vavříka dům ut supra spolu s jinú 
majetností pozůstal, takový pozůstalá vdova Maryna spolu i 
s ostatní živnosťú pro nedospělost dítek v užívání mněla a 
dítky své, totiž Martina, Tomáša a Jozefa z toho živila. Když 
pak ale i ona z toho světa smrtí zešla, túž pozůstalost 
prostředkem posledního pořízení společně vejš jmenovaným 
sirotkům zanechala a Tomášovi Vavříkovi pod opatrování 
odevzdala. Kdežto dojdúce oni sirotci dospělých let svých, aby 
ten grunt v skázu nějakým spůsobem nepřišel a všichni při 
opravování jeho škodu netrpěli, podle společného dědicův 
dorozumění nejstaršímu po tom n[ebožtíku] Martinovi Vavříkovi 
pozůstalému synovi Martinovi v summě jedno sto osumdesáte 
čtyrech rýnských zanechán jest. Podle čeho on Martin Vavřík 
bratrům svým, totiž Tomášovi 61 zlr 20 kr a mimo toho ze 
živnosti 7 zlr 40 kr, pak Jozefovi 61 zlr 20 kr a podobně ze 
živnosti 4 zlr 40 kr, obúm tehdy 12 zlr 20 kr ze živnosti a 
z domu 122 zlr 40 kr vyplatí. S tím tehdy grunt tento ze vším 
od staro- 
             f 602b 
dávna na něm majícím právem se jemu Martinovi Vavříkovi za 
vlastní, volný a dědičný tímto připisuje a odevzdává dle práva 
purgrechtního. 
   Svědkové strany opravy gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Karel Večeřa a pan Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti 
společných dědiců, pak Tomáša Vavříka strejce jejich a Jana 
Kajdy dne a roku ut supra. S.R.S.V.a N. 
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52 Grunt po ne[božtíku] Ambrovi Janovým zůstalej 
 
   Letha Páně 1595 ve štvrtek po neděli Misericordie nadepsaný 
Ambra souc člověk sešlý jest umřel a gruntu po sobě v summě  
70 R zanechal. Kterejžto grunth souc v něm světnice dvě Jan a 
Václav společně jej v summě vejš psané, Jan tu polovici od 
horní strany podle Jíry Sokolového ve 35 R a Václav druhou 
polovici též ve 35 R každý ujali. 
   Jan na svou polovici n[ebožtíku] Ambrovi otci svému ještě 
za živubytí jeho zavdal 7 R a ostatek platiti má od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R. 
   Václav ten též na svou polovici závdanku položiti má 7 R a 
ostatek platiti od téhož letha [15]95 při Vánocích rok po roku 
po 3 R. 
   Ta summa mimo ten závdanek od n[ebožtíka] Ambra vyzdvižený 
náleží, totiž 63 R, osobám těmto: 
   Item Šalomounce Židovce za letho [15]94 zadržalých 2 R a 
ostatek, totiž 61 R, s[irotkům] ne[božtíka] Ambry Janovýho. 
   Jan dílu svého na té polovici sráží 11 R 3 gr a tak 
dopláceti má 16 R 27 gr. 
             f 612b 
   Item Václav též dílu svého sráží 11 R 3 gr a tak dopláceti 
má i s tím, což závdanku položiti povinen jest 23 R 27 gr. 
   Rukojmě za Jana za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Matěj Maňů, Matouš Peců 
S.R.S.A.N.R. 
   Za Václava rukojmě tímž spuosobem Jíra Sokol, Tobiáš Brázdů 
S.R.S.A.N.R.                   
 
   Letha [15]94 položil Václav napřed psaný závdanku, jakž 
napřed dotčeno 7 R.  
   Letha 1595 položil Václav peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]95 položil Jan napřed psaný druhú polovici za 
grunth 3 R. 
   Z toho dáno Šalomounce Židovce 2 R a jeden R zanechán na 
sirot[ky]. 
   Letha [15]96 Jan napřed psaný ten druhej díl téhož gruntu 
od Václava bratra svého za summu napřed psanou koupil a je[mu] 
závdanku položil Jan 7 R. Ty přijal Václav bratr Janů. 
   Letha 1596 položil Jan za grunth peněz purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]97 položil Jan za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha 1598 položil Jan napřed psaný za grunt svůj peněz 
purgkrechtních na sirotky Ambry Janových 6 R. Acth[um] za 
purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
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             f 613a 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan napřed 
psaný za grunt svůj na s[irotky] Ambry Janových 6 R. 
   Jakož Václavovi Ambrovýmu na tomto gruntě náleželo 17 R  
3 gr, takové peníze Janovi bratru svýmu za hotových 6 R 
prodal. A tak on na tom gruntě nic nemá.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan napřed 
psaný položil ostatek peněz za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ambry 4 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela má zaplacený. 
 
   Leta Páně 1619 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Jana Ambrového pan purgmistr a spoluradní jeho při spravování 
statku po témž Janovi Ambrovém odvedli sou Kateřině, vdově po 
něm zůstalé, grunt napřed psaný s krávou 1 a sviněmi 2, též 
s vinohradem v Horní hoře, jaký o tom v rejstřích sirotčích 
při tom statku obšírněji rozepsáno jest, v summě 132 R 26 gr. 
Z toho sobě táž Kateřina srazila dílu svého 40 R 21 gr 3 den  
½ hal, ostatek summy dopláceti má sirotkům svým od letha 1619 
po 7 R. Kterýž grunt i s těmi věcmi odevzdán jest tejž 
Kateřině za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i odbejvání povinností Jeho [Mil]osti 
Páně i obecních Vácslav Slavík a Jan Trnka S.R.S.A N. 
 
   Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Vácslav Kaláb 
pojmouc sobě Kateřinu, vdovu po Janovi Ambrovým zůstalou, za 
manželku, prodal jest ten grunt napřed psaný, sám toliko bez 
jiných věcí, Matějovi Prosenskýmu za summu 80 R. Závdanku týž 
Martin dal Vácslavovi Kalábovi hotových 10 R, ostatek summy 
platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný u přítomnosti obou stran. 
   Rukojmě za placení i za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Jíra Častkovský, Martin Mladíček, Jíra Provazník a 
Daniel Labr S.R.S.A N. 
   Matěj Prosenský ukoupiv sobě mlejn v Petrově na poručení 
pana ouředníka Vácslav Kaláb zase toho gruntu napřed psaného 
jest se ujal a na něj odvedl. Avšak což týž Matěj Prosenský 
byl závdanku za týž grunt dal, totiž 10 R, takové peníze 
Vácslav Kaláb zase položiti má k obci městské, kteréž obráceny 
býti mají na zbírku na vychování lidu vojenskýho. 
             f 613b 
Kterouž zbírku týž Matěj Mazač letha 1622 podle jiných 
sousedův spravovati a odvozovati zaseděl. A tak ten grunt 
napřed psaný odevzdán jest zase Vácslavovi Kalábovi za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i jiné povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci přináležející Vácslav Slavík a Jan Trnka 
S.R.S.A N. 
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   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Lazebníků 
dostanouc nápadem po Kateřině manželce svej gruntu ut s[upr]a, 
prodal jej Pavlovi Zedníčkovi za summu 60 R. Závdanku dal při 
odevzdávce 5 R, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i 
obecní Pavel Hanousek a Matěj Vlků S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel Zedníček 
položil za grunth ut s[upr]a 1 R. 
   Ty přijal Jan Lazebníků na místě Kateřiny manželky své. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal Jan Lazebníků na místě manželky své. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R. 
   Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr. 
   Letha 1635 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Zedníček 
položil za gr[unt] Janovi Lazebníkovému 1 R 15 gr. 
             f 614a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Zedníček 
prodal ten grunt ut s[upr]a Matějovi Raškovi za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal při odevzdávce 14 R, platiti má každoročně 
při posudcích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Podivínský a Šimek Malíků  
SRSaN. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Raška položil za 
gr[unt] svůj Janovi Lazebníkovému, kteréž přijal 1 R 15 gr. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Raška 
položil za gr[unt] svůj Janovi Lazebníkovému, kteréž přijal  
1 R 15 gr. 
   Letha 1639 dne 4. April[is] za purgkmistra Martina Mráze 
jakož náleželo na tom gruntě ut s[upr]a Janovi Lazebníkovému 
k področnímu dobírání summy 38 R 15 gr, takové peníze pro 
potřebu svou sprodal jest k kůru literátskému města Strážnice, 
za kteréž dal jemu Martin Mráz, senior kůru literátského, za 
každý zlatý po 6 gr alb peněz hotových 8 R 3 gr. A tak Jan 
Lazebníků ani manželka jeho na tom gr[untu] nic víceji 
k dobírání nemají. Což se stalo na rathouze letha a dne ut 
s[upr]a. 
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   Letha 1644 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho 
Matěj Raška prodal ten grunt ut s[upr]a Jírovi Křepkovi za 
summu ut sup[ra]. Závdanku jemu dal při odevzdávce 9 zlm, 
platiti má při posudcích každoročně po 3 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.H. i obci Pavel Hořák a Matěj Vlk SRSaN. 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jíra Křepka 
položil za grunth k kůru literátskému, kteréž Jan Slováček 
jakožto hospodář kůru literátského přijal 3 R. 
             f 614b 
   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jura 
Křepka za grunth ut supra k kůru literátskému 2 R. 
   Takové peníze přijal pan Martin Jankho jakožto senior téhož 
kůru literátského. 
   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních Jiřík Křepka položil za grunt svůj kůru 
literátskému 1 R. 
   Ten přijal p[an] Martin Janko, senior téhož kůru. 
 
   Letha Páně 1670 [dne] 12. Januarii za purgmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho po smrti Jiříka Křepky Kateřina 
pozůstalá vdova pro nemožnost svou ten grunt podstoupila 
Bartoňovi Gavlíkovi, tak jakž navrchu zápis atestiruje, za 
summu 60 zlm, ročně spláceti jej má po 12 zlm až do vyplnění 
summy. 
   Přední peníze náleží kůru literátskému 31 zlm. 
   Sirotkům nebo[žtíka] Matěje Rašky 17 zlm. 
   Sirotkům Jíry Křepky 13 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan 
Studenský a Jan Šejda SRSaN. L[eta] [a] d[ne] ut supra. 
   Místo závdanku starý rešt contrib[uci] Jíry Křepky zaplatil 
2 zlm na porážku napřed psanej summy. 
             f 615a 
   Letha Páně 1670 [dne] 12. Januarii Bartoň Gavlík položil za 
grunt svůj ku kůru literátskýmu 2 zlm, které peníze Michal 
Reguli na službu svou přijal. 
 
   Letha Páně 1672 dne 24. Octobris za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Bartek Gavlík prodal 
grunt svůj ut supra Martinovi Martinkovýmu za su[mu] 60 zlm. 
Závdanku za zvelebení gruntu týž Martin Martinek Bartkovi 
Gavlíkovi dáti povinen bude 3 zlr, ostatní pak summu 
nápadníkům, tak jak zápis atestiruje, při posudcích po 2 zlm 
spláceti povinen bude. Odevzdán jemu za volný a k užívání 
svobodný. 
   [Rukojmě] Bartek Gavlík a Matouš Rojovský SRSp a 
neroz[dílnou]. 
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   Nápadníci na tomto gruntě jsou: 
   Obec městská na místě kůru liter[átského] 31 zlm. 
   S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Rašky 17 zlm. 
   S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Křepky 12 zlm. 
 
   Letha Páně 1712 d[ne] 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce z gruntu ut supra 
Martin Martinků nápadníkům ut supra ještě 60 zlm na letha 
spláceti, že tenž grunt spolu z jinými od Uhrů rebelantů 
v roku 1704 d[ne] 7. Janu[arii] na ruinu vyšel, za vystavení 
se jemu třetí díl 
             f 615b 
za zaplacené vypisuje, totiž (po sražení peněz závdankových 
těch 3 zlm) 19 zlm. A při posudcích hnedt ten den pokládá 
peněz ročních obci měst[ské] 1 zlm, ostatních 37 zlm bude 
povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž: 
   Obci měst[ské] 17 zlm 20 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Rašky 11 zlm 10 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Křepky 8 zlm. 
 
Přípis gruntu Janovi Rybeckému 
 
   Letha Páně 1768 dne 27. Januarii za purkmistra p[ana] 
Kryštofa Aloise Miháče a spoluradních jeho majíce grunt ut 
supra Martin Martinek připsaný, který však zemřel a ten grunt 
na syna jeho Jozefa Martinka dědičně připadl. Ten však  nyní 
jmenovaný Josef Martinek tak nemajíce tohoto gruntu připsaného 
také ab intestato zemřel, kterýžto dům matka sirotka a 
respective pozůstalá vdova z dobrým rozvážením na místě syna a 
sirotka Josefa Martinka [a] strýc jeho Jan Martinek ten dům ut 
supra prodali Janovi Rybeckému za summu 170 zlr. 
   Z kteréžto summy následující dluhy platiti se mají, totiž: 
             f 616a 
   Janovi Sasínovi do Petrova capitalu 30 zlm. 
   Carlovi Večeřovi 10 zlr. 
   Jurovi Rybeckému 12 zlr. 
   Janovi Martinkovi 11 zlr 18 kr. 
   Matka Rozára nyní provdaná za Jozefa Múčku sobje zanechává 
10 zlr. 
   Ostatní pak 96 zlr 42 kr nyní jmenova[ná] matka pozůstalého 
sirotka jemu synu svýmu Pavlovi Martinkovi dobrovolně 
zanechává, které nadjmenovaný kupec Jan Rybecký pod zemský 
interess na sebe bere a doplatit povinen bude, id est 96 zlr 
42 kr. Summa 170 zlr. 
   S tím tehdy nadřečený grunt Janovi Rybeckému za jeho 
vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu jsou p[an] Jos[ef] Stanislav a 
p[an] Jan Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
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   Nápady na tomto gruntě jsou, které držitel toho gruntu 
platiti povinen jest, totižto ještě: 
   Obci městskej na místě kůru liter[átského] 17 zl 
mor[avských] 20 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Rašky 11 zl mor[avských]  
10 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Křepky 8 zl mor[avských]. 
   Kteréžto každoročně po 1 zl mor[avském] platiti má. 
             f 616b 
Přípis Matoušovi Matějkovi 
 
   Leta Páně [1]770 dne 13. Februarii za burgmistra p[ana] 
Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu 
radního hned psaný Matouš Matějek a ohlásil, kterak on majíce 
na tomto domě polovicu zaplacenou, též i druhou k uvarování 
všeliké rozepři od svého společníka Jana Rybeckého za summu  
72 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu Matoušovi 
Matějkovi ten celý dům právně připsán byl. Na kteroušto  
slušnou žádost se jemu za jeho vlastní a volný s tyma na něm 
obci městské podlužnými verunky p[e]r 17 zlm 20 gr, id est  
17 zlm 20 gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Rašky 11 zlm  
10 gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Křepky 8 zl mor[avských] 
při posudcích po 1 zlr připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrchno[stenské] a městské povinnosti p[an] Johann 
Weiner a p[an] Carel Habermann. Stalo se d[ne] anno [1]770. 
             f 617a 
Přípis Václava Kristoňa 
 
   Leta Páně 1780 dne 22. měsíce února za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka spoluradních jeho toho času majíce neboška 
Anna, posledně ovdovělá Matějková, předtím za Tomáše Kůrku 
provdatá, kterážto d[ne] 22. Augusti 1777 ab intestato 
zemřela, grunt ut supra po manželi svým Matúšovi Matějkovi 
zděděný, takový nedajíce jej sobě připsati odemřela, 
zanechajíce po sobě syna jediného Václava Kristoňa po Pavlovi, 
jemužto týž grunt dle na majetnost její vzdělaného právního 
inventáře mezi jinú pozůstalostí dědičně připadl, prošacovaný 
za 150 zlr s přiražením summy verunkovej v předních zápisech, 
obzvláštně v roce 1712 ku konci tamotního zápisu obmezenej a 
ještě v summě 37 zl mor[avských] vynášející. Kdežto taky on 
Václav Kristoň aby do pravého držení gruntu řádně uveden byl, 
o přípis se ohlásil. V jehožto slušnú žádost přivolíce Jich 
Opatrnosti páni, přítomný grunt titulo acreditatis jemu 
Václavovi Kristoňovi dle řádu purgrechtního za vlastní, volný 
a dědičný tímto se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, 
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan 
Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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   Vejš psané verunk[ové] peníze p[er] 37 zl mor[avských] na 
tento spůsob se platiti mají každoročně po 1 zl mor[avském]: 
   Obci městskej 17 zl mor[avských] 20 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Rašky 11 zlm 10 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Křepky 8 zlm. 
             f 617b 
Přípis France Baňařa 
 
   Leta Páně 1781 dne 16. Novembra za purgmistra pana Jana 
Ježíka a spoluradních jeho toho času jakož Václav Kristoň 
grunt ut supra po matce svej Anně, posledně provdatej 
Martinkovej, dědičně podosáhl a takový připsaný měl, tak 
podobně z čistej vůle svej týž grunt zase Francovi Baňařovi za 
grunt v ulici Suchém řádku nazvanej přefrejmačil a přídavku 
dvacet rýnských zouplna přijal. Kterýžto frejmark když od 
strany obojí dokonale zavřen a domluven byl, k tomu cíli a 
konci před počestnost radu se přednesl, aby podle toho jednomu 
každému grunt připsán býti mohl. Odkudž přejmúce Franc Baňař 
taky na sebe ty na tomto gruntě se vynacházející verunkové 
peníze p[e]r 37 zl mor[avských] k splacení po 2 zl moravských 
ročně komu přináleží, týž grunt se jemu Fr[ancovi] Baňařovi za 
vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Pfilip Dvořák a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 115 Fr 30 Kr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret 
werden. 
   De sessione 7. Aug[ustii] 1800. Prat. 
   Im gleichen haften 450 Fr Stadt Straßnitzer Waisengelder, 
welche hier secundo loco vorgemerket werden. 
   De sess[ione] 13. Aug[ustii] 1803. Prat. 
             f 618a 
   Gleichermassen haftet 150 Fr Stadt Straßnitzer Comungelder, 
welche hier IIItio loco versicheret werden. 
   De sessione 13. Aug[ustii] 1803. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 69 
einverleibten Quittung sind diese 150 Fr baar bezahlt, 
solglich hier gelöschet werden. 
   De sessione 3ten April [1]805. Ignatz Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol[io] 89 
einverleibten Quittung sind dieser 450 Fr baar bezahlt, 
solglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 12. Maii [1]809. Prat. 
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             f 624a 
53 Gr[unt] Šimona Veláka 
 
   Letha Páně 1580 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 75 nadepsaný Šimon drží grunth svůj od Jakuba 
Zelenky za summu 130 R koupenej, kterejž jest podle téhož 
zápisu ut s[upr]a letha [15]90 zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.          
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán grunt 
požár ut s[upr]a, pozůstalej po neb[ožtíku] Šimonovi Velákovi, 
Janovi Hlučínskýmu za summu 80 R bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Žiška, Václav Vrchníčků a Martin Slováků 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Hlučínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 3 R. 
 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa prodán grunt ut 
s[upr]a od purgmistra a starších, z kterého Jan Hlučínský 
zběhl, Janovi Houskovi za summu 80 R. Závdanku dal 8 R, přijat 
jest na si[rotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka, platiti má při 
každých Vánocích po 4 R od leta 1612. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Petr Sojka, Jíra Řehořů, Řehoř Zábřežský, Václav 
Ondrouš S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží těmto osobám: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka předních peněz 9 R. 
   J.M. Pánu odběžných peněz po Janovi Hlučínským 3 R. 
             f 624b    
   Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Houska s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka za grunt 4 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Jan Houska za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Houska položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Houska za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Veláka 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 
3 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 
4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Houska položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 
4 R. 
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   Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Jan Houska 
prodal grunt tento Janovi Solgovi starému za summu 88 R bez 
závdanku, platiti má každoročně po 4 R. A cožkoliv týž Jan 
Houska na tom gruntě zaplacené má, to všechno témuž Janovi 
Solgovi pouští. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jan 
Húska, Jan Horazný, Macek Porubskej S.R.S.N. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Solga 
prodal jest ten podsedek Jírovi Podivínskému za tu summu, jakž 
jej sám měl, totiž za 88 R. Závdanku za něj dal 15 R, ostatek 
platiti má každoročně po 4 R. A cožkoliv Jan Solga k dobírání 
sobě náležitého měl, to jest témuž Jírovi Podivínskému pustil. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Lazebníků a Jan Hanuska S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Podivínský 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Veláka 2 R. 
             f 625a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jiřík Podivínský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Jiřík Velák 
z města Litovle, jakožto nápadník podle cedulky Jírovi 
Podivínskému dané, přijal 6 R. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Podivínský položil 
za gr[unt] svůj Jiříkovi Velákovi peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal Jan Šlechta jakožto zmocněnec na místě Jiříka 
Veláka, kteréž jemu má odeslati. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Podivínský 
skoupil sám na sobě a gruntě svém peníze všechny summy 31 R, 
kteréž Jiříkovi, s[irotku] n[ebožtíka] Šimona Veláka, vlastně 
náležely a dal jemu za tou summu peněz hotových 8 R 17 gr  
1 den. Což jest Jiřík Podivínský cedulku s podpisem Jiříka 
Veláka proukázal, že týž Jiřík Velák takové peníze k rukám 
svým přijal. 
   A tak Jiřík Podivínský má grunt svůj zouplna zaplacený a 
žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Letha Páně 1682 dne 8. Aprilis za purgkmistra pana Václava 
Kneyzla a spoluradních jeho Matouš Bělohúbek zdědíce po 
manželce své, vdově pozůstalý po neboštíkovi Jírovi 
Podivínským, grunt zcela a zouplna zaplacený v summě 88 zlm, 
takový grunt postoupil jest Petrovi Šimkových v summě 88 zlm 
za zaplacený. Odevzdán dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1686 dne 23. Januarii za purkmistra Martina 
Frantzka a spoluradních jeho dostanouce Petr Šimkův 
nadjmenovaný grunt od Matouše Bělohoubka v 88 zl mor[avských] 
zouplna zaplacený, takový nemajíce žádného zdraví na něm 
odprodal Václavovi Kučovi z Hrubé Vrbky z vůlí J.M.P. hraběnky 
za summu hotovou za 20 zlr. Odevzdán jemu za zaplacený. 
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   A tak nadvrhnutý Petr, ani přátelé, ani potomci jeho 
žádného nápadu na něm míti nebudou. Stalo se dne a letha ut 
supra. 
             f 625b 
   Letha Páně 1693 dne 22. Julii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Mikoláš Surý majíce 
předepsaný grunt koupený od Anny, vdovy pozůstalej po 
neboštíkovi Václavovi Kučovi, jak zápis jeho přiložený 
ukazuje, takový zase pustil příteli svému Václavovi Kudlíkovi 
za summu 22 zl mor[avských] 8 gr 6 den. Na kterou summu Václav 
Kudlík položil 17 zl mor[avských] hotových 4 gr 3 den, ostatek 
pak při příštím s[va]tém Václavě k doplacení summy položit má 
z dobrým přátelským nynějším domluvením. 
   Rukojmě za zbývání povinností jak cís[ařských], panských a 
obecních od Václava Kudlíka p[an] Václav Mlýnek, Jakub Šejda 
S.R.S.N. 
   Však pamět tato se zde činí, jak vejminku Mikoláš Surý sobě 
učinil, kterak on vystavíce vzadu světničku na svůj náklad, 
aby Václav Kudlík pro jeho schránu ji spříval. Za kterou potom 
povinen bude Václav Kudlík jemu 8 zlr složit, což on taky 
slíbil učinit, však na žádnú překášku toho zápisu, že by skrz 
to na ten grunt potah se činiti měl. 
             f 626a 
   Item Václav Kudlík položil ostatek Mikulášovi Surému, co 
podlužen zůstával. A tak tenkráte předepsaný grunt Václavovi 
Kudlíkovi za jeho zaplacený se připisuje a odevzdává, mimo 
výminky o světničku. Stalo se dne a letha ut supra za 
purgkmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho. 
 
   Letha Páně 1731 dne 22. Maii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a poručeného p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho 
času jsouce pozůstalá vdova Kateřina po neb[ožtíku] Václavovi 
Kudlíkovi, zase provdaná za Stanislava Hakáča, ten dům ut 
supra společně s manželem svým s její vůlí a povolením prodali 
Janovi Surému za hotových čtyricet rýnských. A k tomu výminku 
mezi sebú učinili, aby kupec Jan Surý Stanislavovi Hakáčovi 
s manželkú jeho jmenovanú Cateřinú světnicu a síň a jeden 
chlév vystavěl na svůj náklad nad sklepem, v kterejž by oni 
oba manželé prodavači do jednoho i druhého smrti své volné a 
beze všeho úplatku obydlí měli, jakož taky aby jim volno bylo 
čtyri kuse dobytka buďto tažného nebo hovězího v tom chlévě 
chovati, jakož taky i pro mobilia jejich aby kupec v komoře 
svej 
             f 626b 
jim volného místa spříval, na čemž tak obě strany, jak kupec, 
tak prodavač svolili. Pročež se podle toho připisuje a 
odevzdává dům ten jmenovanému Janovi Surému za vlastní a 
zaplacený a Stanislav Hakáč s manželkú svú do smrti, tak jak 
nahoře opsáno jest, obydlí v tej vnově vystavené bejti mající 
světnici volné míti má. 
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   Stalo se u přítomnosti všech stran dne a leta ut sup[ra]. 
Contribuci od 1ho Januarii 1731 kupec platiti počne. 
 
Přípis Václava Surého 
 
   Leta Páně 1768 dne 28ho Martii za purgmistra pana 
Christopha Miháče a dvou spoluradních téhož času majíce Jan 
Surý dům ut supra svůj vlastní, před smrtí svou o takovej mezi 
dítkami svými oustní pořízení učinil, a sice: dům ten zadal 
synovi svému Václavovi Surému šacujíc v summě za 170 zlr tím 
spůsobem, aby sestrám svým, totiž Anně a Rozalii z něho každej 
po 25 zlr vyplatil a Pavlovi 30 zlr. Poněvač ale on Pavel do 
tej otcovskej pozůstalosti 32 zlr dlužen byl, pročež takových 
30 zlr 
             f 627a 
z toho domu na něj připadnouti majících na ten dluh se 
porážejí a vzlášť žádného podílu z toho domu Pavel již více 
míti nemá. Naprotiv tomu ale všecky dluhy, které neboštík otec 
Jan Surý dlužen do smrti zůstal, jenž se počítají na 70 zlr, 
takový dluh Václav a Jan sami na sebe k zaplacení vzali a 
ostatní dědici, totiž Pavel, Anna a Rozalia, nic na takové 
dluhy platiti povinni býti nemají. Nadto však bratr Jan v tej 
od něho samého vystavenej světničce, dokudž by se s Václavem 
porovnati mohl, zůstávati má, jestli by se ale spolu 
srovnávati nemohli a Jan by z tohož domu k vytažení přinucen 
byl, tak jemu Václav složiti povinen bude tu polovicu 
zaplaceného dluhu p[e]r 35 zlr a z tohož domu na něho 
připadající díl p[e]r 25 zlr, spolu tehdy 60 zlr. A poněvadž 
aby tím spůsobem Václavovi ten dům připsaný byl, všickni 
společní dědici hned na rathauzi dobrovolně zvolili, podle 
toho tehdy jemu Václavovi Surému se tenž dům za vlastní a 
dědičný odevzdává a připisuje. Povinnosti všeliké jak 
císařské, tak panské i obecní, tak jak se sami domluvili, 
společně, dokud tam Jan obydlí míti bude, platiti mají.  
   Stalo se u přítomnosti pánův světkův p[ana] Johanesa 
Weinera a p[ana] Filipa Dvořáka, též Jana a Václava Surého, 
dne a roku ut supra. 
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             f 636a 
54 Grunt Matěje Maňova 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 151 nadepsaný Matěj Maňů drží grunth svůj 
od purgkmistra a starších města Strážnice, zuostalej po 
n[ebožtíku] Janovi Vaňka Blanařového za summu 80 R koupenej. 
   Na kterejž jest peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 
18 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po  
5 R dopláceti zuostává 62 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 6 R 25 gr. Ty jemu jíti mají od letha [15]95 při 
Vánocích po 2 R 15 gr. 
   Item Hesovi Židu též za dluh 10 R 25 gr. Ty jemu jíti mají, 
pokudž Holomek Žid spravedlnosti své nevyzdvihne, po 2 R  
15 gr. 
   A ostatek, totiž 44 R 10 gr, ty náleží sirotkuom 
n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového. Kterážto spravedlnost jim 
jíti má, když ti Židé nahoře psaní spravedlnosti své 
vyzdvihnou, a to takto: letha [15]99 při Vánocích přijde jim  
2 R 10 gr a od letha 1600 rok po roku při Vánocích pokládati 
se ji[m] má po 5 R. 
   Rukojmě za placení grunthu, též povinností panských Mikuláš 
Pražák, Matouš, Jana Pecový[ho] syn, Bartoš, Jana 
Bartošový[ho] syn, Ambra Janů S.R.S.A.N.R. 
             f 636b 
   Letha [15]95 Matěj napřed psaný položil peněz 
purgkrechtních za grunth 5 R. 
   Ty sou odvedeny a dány Holomkovi Židu za dluh jeho napřed 
psaný. 
   Letha [15]96 Matěj napřed položený položil za grunth svůj 
peněz purgkrecht[ních] 5 R. 
   Z toho dáno Holomkovi Židu 1 R 15 gr. 
   Hesovi Židu dáno též 3 ½ R. 
   Letha 1597 položil Matěj napřed psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Ty přijal Hes Žid na dluh svůj. 
   Leta 1598 položil Matěj napřed psaný za grunt svůj peněz 
purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařovýho 
5 R. Acth[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj Maňů 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka Blanařového 
5 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Matěj Maňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 5 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj 
Maňů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Bla[nařového] 4 R. 
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   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Matěj Maňů prodal 
podsedek ut s[upr]a Řehořovi Zábřeskýmu za summu 90 R. 
Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Peklo, Beneš Vítkovský, Jozef Bednář, Jan Pátků 
S.S.S.A N. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Řehož Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 6 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Řehoř Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového i s zasedělými 8 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Řehoř 
Zábřeský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 2 R. 
             f 637a 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Řehoř Zábřeský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 3 R. 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Řehoř Zábřežský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Řehoř 
Zábřežský za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Řehoř 
Zábřežský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanařového 4 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Řehoř Zábřežský za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vaňka 
Blanaře 4 R. 
   Nenáležely těm sirotkom, vydány sou nápad[níkům] 
n[ebožtíka] Matěje Maňového podle smlúvy přátelské, jakž o tom 
při statku 150 Matěje Maňového zapsáno jest. 
   Zuostává se těm nápad[níkům] Matěje Maňového z toho gruntu 
ještě od letha 1614 vyplniti summy 39 R. Z toho náleží Pavlovi 
Vyskočilovi 19 R 15 gr a Jakubovi Polákovi do Spinku 19 R  
15 gr, bráti mají každý po 2 R.  
   Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Řehoř Zábřeský 
položil za grunt nápadníků[m] ut s[upr]a 4 R. 
   Z toho přijal Jakub(!) Vyskočil 3 R a Jakub Polách do 
Spinku též přijal 1 R, tak jakž se o to spolu mezi sebou 
smluvili.  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Řehoř Zábřeský za gru[nt] nápadníkům ut s[upr]a 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř 
Zábřežský položil za grunt těm nápadníkům 4 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř 
Zábřežský položil za grunt těm nápadníkům 4 R. 
   Z toho dáno Pavlovi Vyskočilovi 2 R. 
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   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Řehoř Zábřežský za grunt 4 R. 
             f 637a 
   Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř 
Zábřeský prodal grunt svůj Jírovi Chasníkovi za summu 120 R. 
Závdanku dal Jíra Řehořovi při odevzdávce 23 R, platiti jej má 
počna leta 1619 po 5 R. Odevzdán jest za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Tomáš Hlučínský a Jíra Řehořů, též Jan Houska S.R.S.N. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jíra Chasník 
prodal ten grunt Matějovi Vlkovému za 103 R. Závdanku dal při 
odevzdávce 6 R, ostatek platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Hojáček a Pavel Hemrichů S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Matěj Vlk položil 
za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového peněz 
ročních 4 R 15 gr. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Vlk 
položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového 
1 R 15 gr.  
   Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Vlk 
položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Maňového 
2 R. 
   Ty přijal následující purg[mistr] Jiřík Praštěk. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk položil 
za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Maňového 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matěj Vlk položil 
za gr[unt] nápadníkům nebo[žtíka] Matěje Maňového 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk položil 
za gr[unt] nápadníkům neb[ožtíka] Matěje Maňového, kteréž 
Martin Mráz, následující purgkmistr přijal 1 R. 
 
   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních Matěj Vlk pustil jest tento podsedek Janovi 
Stanislavovi z Bartutovic zeti svému v té summě, jak jej sám 
měl, za 103 R. A co na něm zaplaceného měl, totiž 19 R, tomuž 
zeti svému pustil, ostatek summy platiti má po 5 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jan Horák a 
Daniel Velický S.R.S.a N. 
             f 638a 
   Letha 1688 dne 11. Martii Jan Stanislav položil za grunt 
svůj k obci městské 1 zlm, za kterýž se jemu vypisuje 2 zl 
mor[avské], jsouc toho důležitá potřeba stavení rathúze. 
   Takové přijal Václ[av] Žarůšek, purgkmistr toho času, do 
počtu svého. 
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   Leta Páně 1702 d[ne] 24. Ap[rilis] za purgmist[ra] p[ana]  
Jana Dašického po smrti Jana Stanislava maje sobě ten g[runt] 
ut s[upra] Václav Stanislav syn jeho od otce poručený jej 
zdědil, který se mu ve 103 zlm připisuje a co on neb[ožtík] 
Jan Stanisl[av] vyplaceného měl, totiž 21 zlm, ty se mu za 
zaplacené vypisují, ostatních 82 zlm platiti bude povinen obci 
městské ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti Jakub Sasín a Matěj 
Sasín SRSN. 
 
Přípis domu Jury Sklenovskýho 
 
   Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovanýho 
purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož 
času pozůstalý grunt ut supra po smrti Jury Stanislavový[ho] 
             f 638b 
z domluvú všech dědicův a na uznání jejich strýce Pavla 
Stanislava jest ten grunt Jurovi Sklenovskému v summě jedno 
sto padesáte rýnsk[ých] zanechán, který následujícím svým 
spoludědicům vyplatiti povinen bude, totiž: 
   Jura Sklenovský jménem svej manželky zadržuje sobě 13 zlr 
45 kr. 
   Jozefovi Stanislavovi, co je na vojně, vyplatí dle 
otcovskýho testamentu 40 zlr. 
   Janovi Stanislavovi 13 zlr 45 kr. 
   Bětě ovdověnej Machálkovej 13 zlr 45 kr. 
   Anně Stanislavce 13 zlr 45 kr. 
   Maryně Stanislavce 13 zlr 45 kr. 
   Kači Stanislavce 13 zlr 45 kr. 
   Jurkovi Stanislavovi 13 zlr 45 kr. 
   Vd[ově] Anně, nyní provdanej za Jakuba Sklenovského 13 zlr 
45 kr. 
   Činí 150 zlr. 
   Přitom vd[ova] Anna, provdaná za Jakuba Sklenovského, bude 
míti ze svým nynějším manželem a 
             f 639b 
s těma malýma dítkami v tom domě do svej smrti svobodné 
bydlení. Na kterýšto spůsob se Jurovi Sklenovskýmu nadepsaný 
grunt s těma na něm obci podlužnýma 82 zl mor[avských] při 
posudcích po 2 zl mor[avských] k splacení pozůstávajícíma za 
jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak 
král[ovských], vrchnostenských a městských p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] 
a strýce Pavla Stanislava dne a roku ut sup[ra]. 
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Přípis domu Martina Možnara 
 
   Letha Páně 1771 dne 23. Februarii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času přednesl nahoře psaný Martin 
Možnar, kterak on od Jury Sklenovského z přídankem 47 zlr 
k tomu [v] městě ležící vedle Jana Možnara vyhandlovali dům a 
při tom přídanku taky svůj dům v Novej ulici ležící vedle 
Frantza Šírka jemu popustil, však s tou výměnkú, aby pozůstalá 
vdova Anna Stanislavová, nyní provdaná Sklenovská, v tom 
vyhandlovaném domě 
             f 639b 
své přebývání míti mohla. Kdyby ale se porovnat nemohli, 
tenkráte on Martin Možnar, a to sice nejdéleji za jeden rok jí 
provdanej Anně Sklenovskej za tou výminku třicet rýnských 
platiti povinen jest. Pročeš se jemu Martinovi Možnarovi za 
jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Světkové toho za opravu gruntu a placení císa[řsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] [povinností] 
pan Jan Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
 
No 150 
Přípis domu Jana Hurbánka manželky Rozáry, rozenej Možnarky 
 
   Leta Páně 1772 dne 19. Decembris za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času po smrti Martina Možnara, 
držitele gruntu ut supra, pozůstal tento dům mezi ty po něm 
pozůstalé dědice i s ostatní majetností k rozdělení, to taky 
dle inventáře a přitom připojeného právního rozdílu se 
vykonalo. Dle kterého téhož domu polovica ve 100 zlr 
pozůstalej vdově Dorotě a polovica zvrchu psanej Rozáře, 
provdanej za Jana Hurbánka, podobně per 100 zlr připadá. 
Poněvadž ale jeden každý grunt toliko jednoho hospodářa míti 
chce a má, za takového dle mezi sebú učiněného vznešení 
opáčená Rozára, provdaná za Jana  
             f 640a 
Hurbánka, se ohlásila, tím věcej ale, že manžel její Jan 
Hurbánek jak strany opravy gruntu, tak jiných příhodách ji 
jistiti může. Podle toho tehdy tento grunt však s tou výminkú, 
aby pozůstalá vdova Dorotha do něho v polovicu uvedená a ve 
všechných příhodách jak škodu, tak užitek měla, takže ona 
vdova jak strany držení vojáků všelikých, jak nynějších, tak 
budoucích, královských uložení, tak taky vrchnostenských i 
městských povinností vždy polovicu klásti a snášeti povinna 
býti má. Kdyby ale se ona vdova Dorota z toho světa v brském 
neb dalším časi se odebrati měla, tehdy svobodno jí pozůstává  
z těma na tomž gruntě majícíma 100 zlr dle libosti kšaftovati, 
dotudt ale v zadním stavení své bydlení svobodné a bez 
překážky míti. Se zvrchu psanej Rozáře rozenej Možnarce spolu 
i s tyma na tomž gruntě pozůstávajícíma verunkovýma penězi 



 

 

      31 
 
p[e]r 82 zl moravských, jenž k obci městskej každoročně při 
posudcích po 2 zlm spláceti připadají, za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Světkové strany opravy gruntu a placení všech povinností 
p[an] Franc Gatty a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Václava Možnara 
 
   Leta Páně 1776 dne 9ho měsíce dubna za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce Rozára, 
vlastní dcera po nebo[žtíku] Martinovi Možnarovi, nyní 
provdalá za Jana Hurbánka, grunt ut supra sobě připsaný a 
odevzdaný tím spůsobem, aby ona z takového domu matce svej 
jedno sto rýnských zplatiti povinna 
             f 640b 
byla, mezitím ale až do splacení tej summy na gruntě tom 
v zadním nad sklepem se vynacházejícím stavení a světnice své 
svobodné bydlení bez překážky mněla, nemohouce se s matkú 
vznášeti grunt ten Václavovi Možnarovi za summu dvě sta 
dvaceti pět rýnských dobrovolně odprodala. Na kterúžto summu 
on Václav Možnar jí Rozáře, provdalej za Jana Hurbánka, dům 
svůj na Suchém řádku podle Jozefa Sochora a Martina 
Ostravského stojící v summě 110 zlr aediroval a dle knihy 
purgrechtní připsat dal. K tomu tej vdově Dorotě Možnarce 
přináležející jedno sto rýnských, id est 100 zlr (proti kterým 
ona vdova v tej zadní světnici neb stavení jak předtím až do 
vyplacení svobodné přebývání míti má), na sebe přejal a 
ostatně držitelkyni a respective straně prodávající tohoto 
gruntu p[e]r patnáct rýnských k rukám odpočítal. Podle toho 
tehdy grunt ut supra i s těma na něm pozůstávajícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 82 zl mor[avských] po 2 zlm ročně 
k obci k splacení se jemu Václavovi Možnar[ovi] ze vším od 
starodávna majícím právem za vlastní, volný a dědičný dle 
práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností pan Frantz Gatty a 
p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N. 
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             f 648a 
55 Gr[unt] Matouše Pecovýho 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních novejch v listu 145 nadepsaný Matouš Peců drží 
grunth svůj, kterejž jest od Šťastného Krejčího koupil za 
summu 85 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 8 R dopláceti zuostává 43 R. 
   Ta všecka summa náleží Šťastnému Krejčímu. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Peců bratr jeho a 
Matěj Bobálů S.R.S.A.N.R.                 
 
   Letha [15]95 položil Matouš Peců peněz purgkrechtních za 
grunth svůj Šťastné[mu] Krejčímu 8 R. 
   Letha [15]96 položil Matouš Peců za grunth peněz 
purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 8 R. 
   Letha [15]97 položil Matouš Peců za grunt peněz 
purgkrechtních Šťastný[mu] Krejčí[mu] 8 R. 
   Letha 1598 položil Matouš Peců za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 8 R. Acth[um] za 
purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
             f 648b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš 
Peců za grunt Šťastnýmu Krejčímu 8 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Matouš Peců 
položil peněz purgkrechtních Šťastnýmu Krejčímu 3 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela má zaplacený. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Mathouš Peců 
prodal grunt svůj požár ut s[upr]a Mikulášovi Bašovýmu za 
summu 60 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Vlk, Jíra Žiška, Martin Vítků, Václav Trn 
S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Baše za grunt Mathoušovi Pecovi 2 R. 
 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš Baše 
prodal podsedek Jírovi Řehořovýmu za summu 70 R. Závdanku jemu 
dal 8 R a pustil jemu, což zaplaceného měl 7 R, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volné a 
svobodné. 
   Rukojmě Adam Lazebník, Lukáš Vaňků, Kliment Klobúčník 
SRSAN. 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil týž Jíra 
Řehořů za grunt ut s[upr]a Mathoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Řehořů za grunt Mathoušovi Pecovi 2 R. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Řehořů za grunth Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Řehořů za grunth Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Řehořů za grunt Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jíra Řehořů položil 
za g[runt] B[ratru] Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Řehořů za gr[unt] B[ratru] Mathoušovi Pecovi 4 R. 
             f 649a 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra 
Řehořů položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Řehořů 
položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
   Leta 1618 za purmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Řehořů 
položil Bratru Matoušovi Pecovi 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth požár ut s[upr]a Michalovi Řibovi za 60 R bez závdanku, 
platiti jej má při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] Jakub Řehořů a Urban Tesař S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Michal Hříbek 
položil za gr[unt] peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Michal Hříbek 
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 3 R na s[irotky] 
n[ebožtíka] Bratra Matouše Pece. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Michal Hříbek 
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 3 R na s[irotky] 
n[ebožtíka] Bratra Matouše Pece. 
 
   Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a 
spoluradních jeho Michal Hříbek prodal grunth ut supra 
Jakubovi Juráškovi za summu 60 R bez závdanku a cokoliv na něm 
Michal zaplatil, to jest jemu za 1 mě[řici] rži pustil. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i 
obecní Michal Hříbek a Matěj Petrů SRSaNR. 
             f 649b 
   Letha Páně 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho Jakub Jurášek prodal grunt 
svůj Janovi Kneyzlovi za summu šedesáte R – 60 R. Závdanku dal 
ihned při odevzdávce 1 R, ročně platiti má při každých 
Vánocích po 3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a jiné povinnosti panské i 
obecní Martin Velický, Matěj Jurášek S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a 
spoluradních jeho Václav Vrbecký ujmouce sobě nadepsaný grunt 
a nemohouce takového opravovati, týž grunt odprodal jest 
Václavovi Braneckýmu za su[mu] 60 zlm bez závdanku, placením 
ročně nápadníkům po 3 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a jiné všeliké povinnosti panské i 
obecní Jura Múčka a Martin Solařík SRSAN. 
 
   Letha Páně 1693 dne 17. Februarii za purgkmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Vlček po 
smrti neboštíka Václava Branického koupíce od vdovy po něm 
pozůstalej předepsaný grunt, poněvadž ona zbývati povinnosti 
nemohla. Pročež Václavovi Vlčkovi se připisuje za summu  
60 zlm, kterejšto vdově za vystavení dal 9 zlr a takové jemu 
na summě se sráží, ostatek placením ročně 
             f 650a 
při každých posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Blažej 
Solařík, Martin Stanislav S.R.S.N. 
   Kterýchšto 9 zlr, co závdanku dal za vystavení a na summě 
jemu se sráží, učiní na starý počet moravský 7 zlm 21 gr alb  
3 den. 
 
   Letha Páně 1710 dne 11. Decembris za purgmistra p[ana] 
Karla Kaysera a spoluradních jeho Mikuláš Tomek ujmouce grunt 
ut supra, který jen holé místo zůstával, kterýž sobě až 
posavad připsaného neměl, o to op[atrných] pánů slušně žádal, 
aby jemu tenž grunt inprotocollirován byl. Pročež jsouce ten 
grunt v summě 52 zlm 8 gr 4 den, z takovej summy, aby jej tím 
lépeji opravovati mohl, upúští se jemu polovice a ostatní, 
totiž 26 zlm 4 gr 2 den, k obci strážnickej ročně při 
posudcích po 2 zlm kladúce platiti povinen bude. Připisuje se 
jemu za vlastní a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Jakub Bártek a Pavel Možnar S.R.S.V.a N. Dne a letha ut supra. 
             f 650b 
   Leta Páně 1750 dne 18. Augusti za purgkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera [a] spoluradních toho času nemohouce Pavel 
Mička dům po svým neboštíkovi otci druhým erbům vyplatit, jest 
i z matkú svojú a druhýma erbami ten dům Martinovi 
Ratiborskému za summu osumdesáte pět rýnsk[ých] z dobrej vůli 
odprodali. Matka ale vdova Mičková svoje svobodné bydlení 
v tom domě do její smrti míti má a kdyby se z kupujícím 
srovnati nemohla, pročeš kupec Martin Ratiborský povinen bude 
jí vdově sedumnáste rýnsk[ých] za tou výminku složit. S tím se 
takový dům s těma na něm nadpředepsanýma verunkama Martinovi 
Ratiborskému za jeho vlastní, volný a dědičný 
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             f 651a 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmci za opravu kruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
městských a panských povinností p[an] Ignatz Filip a p[an] 
Pavel Surý. Stalo se u přítomnosti všech Mičkových erbův a 
kupujícího dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Janovi Možnarovi 
 
   Letha Páně 1763 dne 1ho Octob[ris] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Pavel 
Stanislav a přednesl, že on ten pod dnešního datum licitando 
kúpený dům z pozůstalosti Ratiborskej p[e]r dvě sta a tři 
rýnských, id est 203 zlr, zeďovi svému Janovi Možnarovi 
odstupuje a jemu právně připsati a odevzdati chce, následovně 
žádal, aby se takový dům jemu Janovi Možnarovi připsal. Pročež 
se nadjmenovaný dům Janovi Možnarovi s těma na něm předpsanýma 
verunkama za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně 
odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvic a 
p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 659a 
56 Grunt Barbory, pozůstalé vdovy po neboštíku Petrovi Hejném 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch skoupenejch 
v kůži červené v listu 110 nadepsaná Barbora drží grunth svůj 
po nadepsaném Petrovi muži svém zuostalej a za summu 55 R 
koupený. 
   Na kteroužto summu n[ebožtík] Petr Hejný do letha [15]94 
vyplnil 13 R 15 gr a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 41 R 15 gr. 
   Ta všecka summa náleží obci městské strážnické. 
 
   Letha [15]95 položila Barbora vejš psaná za grunth svůj 
peněz purgkrecht[ních] obci městské 3 R. 
   Letha [15]96 položil Jozef Jiskra obci předměstské 3 R. 
   Letha [15]97 položil Jozef Jiskra obci městské 3 R. 
   Více přijala obec za vinohrad, kteréž jim nenáležely 2 R. 
   Ty dva R mají s[irotci] n[ebožtíka] Petra Hejného z toho 
gruntu položiti. 
             f 659b 
   Letha 1598 položil Jiskra obci městský peněz purgkrechtních 
za grunt svůj 3 R. Acth[um] za purgmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jozef 
Bednář obci městské za grunt svůj 3 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Jozef Bednář obci městské za grunt 3 R. 
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jozef 
Bednář za g[runt] obci městské 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Jozef Bednář za g[runt] obci městské 3 R.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jozef Bednář za g[runt] obci městské 3 R. 
 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán 
podsedek pozuostalý po neb[ožce] Barboře Hejnej Benešovi 
Hlásnýho synu za summu 27 R bez závdanku, platiti má od letha 
1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jakub Tarnovský, Jakub Šuman, Jan Augustů SRSAN a 
Ondra Palhar. 
   NB. Z toho sobě Beneš Hlásný na díl manželky své poráží  
13 R 15 gr. A tak zuostává obci městské dopláceti ještě 13 R 
15 gr, placením nahoře psaným. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Beneš 
Hlásný obci městské 3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Beneš Hlásný obci městské 3 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upra] Beneš Hlásný položil 
za g[runt] obci městské 3 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Beneš Hlásný za grunth obci městské strážnicské 3 R. 
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             f 660a 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Beneš 
Hlásný položil obci města Strážnice za grunt 3 R. 
   Z toho navráceno do s[tatku] n[ebožtíka] Petra Hejného, 
kteréž ouřad omylem leta 1597 za vinohrad položených přijali a 
jim nenáležely 2 R. 
   A ostatek jest k obci obráceno, totiž 1 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Beneš 
Hlásný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Hejného 
peněz ročních 3 R. 
   NB. Ještě náleží obci městské z tohoto gruntu dovzíti  
15 gr. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Beneš 
Hlásný položil za grunt peněz ostatních obci 15 gr. 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth ut s[upr]a Tomášovi Zubřickému za s[um]u 27 R. Z toho 
sobě sráží dílu svého po Kateřině manželce své 13 R 15 gr, 
ostatek summy platiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Beneše 
Hlásného po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Masařů a Jíra Bartutovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka po zemřití Thomáše 
Zubřic[kého] zdědila Kateřina, pozůstalá vdova po něm, grunt 
vejš psaný. Jsouce ona pak již žena v věku svém zešlá, tedahdy 
ona zase tenž dům ut s[upr]a Václavovi Hlásnýmu, synu svému 
vlastnímu, postoupila a co jí na témž gruntě, totiž 13 R  
15 gr náleželo, to všecko jest jemu z mateřský lásky pustila a 
dle nahoře psaný odevzdávky jemu též náleželo 13 R 15 gr. 
Z tej tehdy příčiny jest jemu tento grunt odevzd[án] za volný, 
svobodný a docela zaplacený. 
   Rukoj[mě] za povinnosti panský i obecní Thomáš Cigánek a 
Petr Gejda SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a. 
             f 660b 
   Leta Páně 1653 dne 7. Augusti za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického Václav Hlásný jinak Benešů zemrouce, manželka po 
něm zůstalá prodala ten grunt Janovi Hákovi za summu 45 R. 
Závdanku dal jí 5 R, roční placení po 3 R. Odevzdán za volný a 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za placení a povinnosti Jan Prokšů a Václ[av] 
Vytřasil S.R.S.a N. 
 
   Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a 
spoluradních jeho po smrti Jana Háka Dorota pozůstalá vdova 
pro nemožnost svou pustila jest grunth nadepsaný Jírovi 
Bártkovi za summu 45 R bez závdanku, platiti jej má ročně po  
3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Václav Vytřasil a Adam Moravec SRSANR. 
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   Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt 
Jury Bártkových jinak Háka na největší spoustku jest přišel, 
aby pak J.C. a panské i obecní povinnosti nehynuly, J[eho] 
O[patrnost] pan purgkmistr a páni prodali ten grunt Jiříkovi 
Múčkovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně při 
posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Matěj 
Solařík, Frantz Kuča SRSpAN. 
 
   Letha Páně 1713 dne 20. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jiřík Múčka grunt ut supra 
sobě připsaný zemřel, takový pozůstalá po něm vdova Zuzanna 
zadala a darovala Janovi Kudlíkovi, strejci svému vedle ženy, 
v tej summě 
             f 661a 
jak předtím za 40 zlm na ten a takový spůsob, aby ona 
jmenovaná Zuzanna Múčková v domě tom tak jak prve bydleti a 
při možnosti svej až do smrti hospodařiti bez všelikých 
výstrků v svornosti a lásce mohla. K tomu aby spolu s Janem 
Kudlíkem komory a sklepu volně užívati mohla, též kolňu pro 
seno aby ona sama užívati až do smrti mohla. Summu ale tu 
verunkovú 40 zlm bude povinen platiti nápadníkům, kteří se 
najdú, při posudcích po 3 zlm, contrib[uci] za 1711 a 1712 ona 
Zuzanna Múčková na sebe platiti přijala. Pročež poněvadž 
naddotčený grunt jemu náležitě darován jest, odevzdává se jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel 
Hořák a pan Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut 
sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1714 dne 3. Decembris za purgmistra p[ana] Carla 
Kaysera a spoluradních toho času jakož jest Zuzanna, pozůstalá 
vd[ova] po nebo[žtíku] Jiříkovi Múčkovi, dle znění horního 
zápisu Janovi Kudlíkovi darovala, nemohouce spolu v svornosti 
pozůstávati s ním se dojednala a smluvila, aby na místě toho 
jemu darovaného gruntu jiný přijal a z tohoto se vystěhoval, 
na čemž jmenovaný Jan Kudlík přestal. A majíc Pavel Múčka 
grunt svůj vlastní Nro 63, dle domluvy naddotčenej Susanny 
Múčkovej ten jmenovanému Janovi Kudlíkovi dobrovolně popustil 
a na místo toho grunt ut sup[ra] od tejž vdovy 
             f 661b 
Múčkovej přijal. Kterážto jemu týž grunt ouplně, tak jak ona 
jej užívala, dobrovolně zadala na ten a takový spůsob, aby on 
sám a potomci jeho týž grunt volně užívati a děditi mohli a 
její přátelé, kteří z rodu jejího jmenovanej Zuzanny Múčkovej 
jsú, do toho domu do konce nic neměli a v něm žádného dědictví 
neměli. Toliko ona aby tak jak prve do smrti svej v tom domě 
bydleti mohla a při svém majícím statečku volně hospodařiti 
bez všelikého vystrkování v lásce a svornosti. Pročež poněvadž 
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všechny strany na tom dobrovolně přestaly, týž grunt se 
připisuje Pavlovi Múčkovi za vlastní a dědičný v summě hlavní 
40 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti nápadníkom po  
3 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub 
Hrdlička a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra u přítomnosti všech stran. 
 
Přípis Václava Múčky 
 
   Leta Páně 1780 dne 25. měsíce března za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po 
nebo[žtíku] Pavlovi Múčkovi grunt ut supra na jeho syna též 
neboštíka Jozefa Múčku dědičně připadl, kterýžto on Jozef 
Múčka zase synovi svému nejmladšímu Janovi per testamentum 
scriptum jest 
             f 662a 
odporučil, jej pak ani jeden ani druhý sobě připsati nedal. 
Když pak ale i tenž Jan Múčka z toho světa na věčnost se 
odebral, jsouce ještě mládenského stavu [a] nemajíce potomka 
žádného, pozůstalost jeho dle inventáře v pořádek uvedena, 
následovně mezi vlastní bratry a sestry neb jich 
repraesentanty vlastní nápadem práva se rozvrhla. Kdežto  
vedle znešení společných dědicův grunt ut supra Václavovi 
Múčkovi v summě čtyri sta rýnských přinechán byl a podle toho 
on Václav Múčka po odražení podílu svého ostatním spoludědicům 
231 zlr 3 kr 1 3/5 den splatiti povinen jest, a sice: 
   Francovi Múčkovi 22 zlr 8 kr 2 2/5 den. 
   Maryně Ratiborskej 58 zlr 35 kr 2 2/5 den. 
   Barboře Ostravskej 87 zlr 20 kr 2 2/5 den. 
   Martinovi Múčkovi 51 zlr 59 kr 1 1/5 den. 
   Pak Kateřině Možnarce 10 zlr 59 kr 1 1/5 den. 
   Ut supra 231 zlr 3 kr 1 3/5 den. 
   S tím tehdy grunt ten vejš jmenovanému Václavovi Múčkovi i 
s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penízami p[e]r 40 zl 
mor[avských] po 3 zlm ročně nápadníkům k splacení se podle 
řádu purgrechtního za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan 
František Gatty a pan Jozef Svoboda slíbil R.S.V.a N. 
             f 662b 
Přípis Františka Múčky 
 
   Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Václav Můčka 
grunt ut supra připsaný a pořadně sobě odevzdaný, takový grunt 
vyplatíce ty na něm p[e]r 231 zlr 3 gr 1 3/5 den svým 
spoludědicům respective erbům po Janovi Můčkovi zapsané  
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podíly, přefrejmačil s bratrem svým Františkem Múčkú za grunt 
jeho No purgkrechtu 99, folio 1173, versa pagina v knize tejto 
jemu Františkovi Múčkovi připsaný a přídavku od Františka 
Múčky, tamotného držitele gruntu, přijal na hotově jedno sto a 
sedumdesát rýnských říšských, žádnej vejminky sobě dálejc 
neobmezujíc. Pročež když takový frejmak za dokonalý uznán byl 
a František Múčka též oné na gruntě tomto pozůstávající 
verunkové peníze p[e]r 40 zl mor[avských] po  
3 zlm ročně k splacení na sebe přijal, přítomný grunt ze vším 
od starodávna majícím právem se jemu Františkovi Múčkovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgkrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany opravy gruntu a placení všelikých císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N. 
             f 663a 
No domu 152 
dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 22. Januarii [1]789 
 
Přípis Štěpána Moučky 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná a 
nezastupitedlná smlouva mezi Františkem Moučkou jakožto otcem 
stranou jednou, pak jeho synem Štěpánem stranou druhou 
v příčině skrze prvního poslednímu popuštěních gruntu, a sice: 
   Za první: František Moučka zadává synovi svému Štěpánovi 
jeho vlastní v Starém městě vedle Jana Solaříka a vdovy 
Možnarky stojící dům, v kterém sobě svobodné bydlení až do 
smrti si vyvolil a taky aby on co by se jemu koliv líbiti se 
chtělo, chovati mohl. S tím tehdy a 
   Za druhé: František Moučka povoluje a žádá, aby ten vejš 
psaný dům jeho synovi Štěpánovi za vlastní, volný a dědičný 
připsaný býti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
 
     Jozef Jermarsch                      Franc Moučka 
          svědek                              otec 
 
       Ignatz Prat                       Štěpán Moučka 
          svědek                               syn 
     Karel Svoboda 
    gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Die ob diesem Hausse fehltenden Waisengeld zur Stadt 
Straßnitzer Comunkassa hat Georg Múčka mit 40 Fr mähr[ischen] 
bezahlt den 14. Augusst [1]815. Skopal. 
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             f 671a 
57 Grunt Ondry Fulalového 
 
   Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 90 nadepsaný Ondra drží grunth svůj od Anny, 
pozuostalé vdovy po n[ebožtíku] Matoušovi synu Vlkovém, za 
summu 60 R koupenej, kterejž jest letha [15]89 zouplna a 
docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.               
 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Klamr 
majíce tento podsedek sobě od Václava, syna nebo[žtíka] Ondry 
Fulalového, za jiný podsedek zouplna a docela daný a odvedený, 
prodal jej Ondrovi Palharovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 
15 R, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán jemu za volné 
a svobodné. 
   Rukojmě Václav Nivnický, Beneš Ratibořský S.R.S.a N.  
   Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra 
Palhar za grunt Janovi Klamrovi 5 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra 
Palhar za grunt Janovi Klamrovi 5 R. 
 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a spoluradních 
jeho Ondra Palhar prodal ten svrchu psaný podsedek Janovi 
Horaznovu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 19 R, platiti má od 
leta 1612 při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán Janovi za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Slováků, Tomáš Hulínskej, Pavel Hořák 
S.R.S.N. 
   Jakož Ondrovi Palharovi na tom gruntě náleželo posledních 
peněz 10 R, ty jest Janovi Horaznovi pustil. A nic více jemu 
tu nenáleží. 
             f 671a  
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Horazný za grunt Janovi Klamrovi 5 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Horazna Janovi Klamrovi za grunt 5 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Horazna položil  
za g[runt] Janovi Klamrovi 5 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Horazna za grunt Janovi Klamrovi 5 R. 
   A jakož Jan Klamr měl na tomto gruntě k dobírání področně 
35 R, takové peníze prodal Janovi Horaznovi za hotových 12 R 
15 gr. A tak na tom gruntě ani Jan Klamra, ani žádný jiný nic 
nemá. Jan Horazna má jej zaplacený a žádnému za něj nic dlužen 
není. Actum při posudku leta 1615 za purg[mistra] ut sup[ra]. 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jozef Štálek 
ušel pryč z gruntův Jeho [Mil]osti Páně a ten grunth prodán 
jest Adamovi Kyjovskému za 80 R. Závdanku dal 2 R, kteréž  
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přijal p[an] purgmistr ut s[upr]a k ruce obecní, ostatek summy 
platiti má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Jan Barthošů a Martin Mléčko S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Adam Kyjovický 
položil za g[runt] k ruce obecní 4 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   K obci městské, což za něj contributi J.M.P. od něho 
povinných z peněz obecních založeno jest, mimo vyzdvižení 
náleží předních peněz 10 R 10 gr 6 ½ den. 
   A do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 63 R 19 gr ½ den. 
             f 672a 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam Kyjovický 
položil za grunt k obci 2 R 15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Kyjovický 
prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Raškovi za summu 80 R. 
Závdanku jemu dal při odevzdávce 3 R a což Adam Kyjovický na 
tom gruntě zaplaceného měl, to jest Matějovi Raškovi pustil, 
ostatek summy platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Boršický a David Drešer 
S.R.S.a N. 
 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Raška prodal 
zase ten grunt svrchu psaný Václavovi Podivínskému za summu  
80 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 10 R a což Matěj Raška 
sobě vod Kyjovického puštěných peněz měl, to jest Václavovi 
Podivínskému pustil, ostatek summy platiti má každoročně po  
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Žeravský a Matěj Raška 
S.R.S.a N. 
   Při tomto gruntě tato pamět se činí, když se ještě obci 
strážnické předních peněz 6 R 10 gr 6 ½ den vyplní, ostatek 
summy náležeti bude Davidovi Drešerovi, a to proto, že on na 
tom gruntě svém, kterýž jest ku klášteru obrácen a připojen, 
tak mnoho i více zaplaceného měl. Což se stalo z vůlí a podle 
odvodu Jeho [Mil]osti Páně. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václ[av] 
Podivínský ročních peněz položil 1 R. 
   Ten přijal purgk[mistr] ut s[upr]a k obci městské. 
             f 672b 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřití Václava Podivínského Thomáš 
Jarolímů pojmouc manželku po něm pozůstalou, ten grunth v tej 
summě, jakž jej neb[ožtík] Václav Podivínský měl, ujal totiž 
v 80 R, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
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   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Plilich, Václav Cigánek S.R.S.a N.R. 
   Pamět. Tak jakož jest Davidovi Drešerovi na gruntě ut supra 
63 R 19 gr ½ den přináleželo, takové peníze prodal jest 
z vuolí a povolením Thomáše Jarolímového k obci městské 
strážnické za hotových 6 R 25 gr 5 den. A tak týž David Drešer 
ani potomci jeho na tom gruntě ut supra žádnej praetensi více 
míti nebudou a nemají. Stalo se za purgkmistra p[ana] Jiříka 
Prašťka a tej rady letha 1652. 
 
   Letha 1659 dne 3. Maii za purgkmistra Václava Mračny a tej 
rady prodán jest ten grunth ut supra na místě Alžběty, 
pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Thomášovi Jarolímovi, Matějovi 
Zajícovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 
2 leth při posudcích každoročně po 4 R. O[devzdán] z[a] 
v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Adam Moravec a Thomáš Nejezchleba SRSaNR. 
             f 673a 
   Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho tak jakož grunt ut supra se 
zpuštěný stal, tak aby povinnosti h[raběcí] panské i obecní 
nehynuly a grunt zveleben býti mohl, puštěn jest od J[ejich] 
O[patrnosti] pánů za prodajnú summu, tak jak jej Matěj Zajíc 
měl, Pavlovi Javornickému za 100 zl mor[avských] bez závdanku, 
placením ročně po 4 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a zbývání panských i obecních 
povinností Václav Stanislav a Lukáš Šrámek S.R.S.N. dne a leta 
ut s[upr]a. 
   K obci m[ěsta] S[trážnice] 63 zlm 19 gr ½ den, ostatek za 
vystavení. 
 
   Letha Páně 1688 dne 11. Martii za purgkmistra pana Václava 
Žarůška a spoluradních jeho majíce nadepsaný Pavel Javornický 
k obci města Strážnice mimo poražených k vystavení 36 zlm  
10 gr 6 ½ den ještě 63 zlm 19 gr ½ den dopláceti, takový jest 
skoupil od J[ejich] O[patrnosti] pánů v důležité potřebě 
stavení rathauze za jednu pětítku vína, kteréžto peníze po 
vyšenkování na rathauz obrácené budú. A tak tenž Pavel 
Javornický svrchu psaný dům za volný, zcela i zouplna 
zaplacený a v ničemž nezávadný za touž summu 100 zl 
mor[avských], na který nižádný více se natahovati nemá. 
Zaplacený míti bude jak pro sebe i potomky své na nyní i časy 
budoucí. Solutum. 
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             f 673b 
   Letha Páně 1693 dne 17. Februatrii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Blažej 
Solařík pojmouce sobě za manželku pozůstalou vdovu po 
neboštíkovi Pavlovi Javornickém, aby grunt předepsaný nepustl 
a on na něm zůstávaje a hospodářem jsouce, aby jej zveleboval. 
Pročež Blažejovi Solaříkovi se připisuje, však že sirotci po 
neboštíkovi Pavlovi Javornickém zůstalí a nyní také Blažej 
Solařík s ním splozené děti má, tak poněvadž ten nápad  
netoliko sirotkům po Pavlovi Javornickém, nýbrž vícej 
nápadníkův jakož i manželka jest, tak ten nápad se zanechává 
k rozeznání J[ejich] O[patrnosti] pánův až sirotci dorostú a 
kterému co patřit bude, když o to se ohlásí a porovnání učiní, 
který kterému splácet bude povinen. 
   Rukojmě za zvelebování gruntu, aby nápadníci na něm škody 
netrpěli, Václav Vlček a Martin Stanislav S.R.S.N. 
 
Přípis domu Jana Solaříka 
 
   Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupil před 
J[ejich] O[patrnosti] pány Jan Solařík, pozůstalý syn po 
neb[ožtíku] Blažejovi Solaříkovi, a tu přednesl, kterak 
             f 674a 
on po tomž svým otcovi Blažejovi grunt ut supra zcela 
zaplacený dle testamentu na smrtedlnej posteli učiněného 
jmenované dědictví podosáhl. A to, co bratrovi svému Jurovi 
Solaříkovi p[e]r 50 zlr, pak matce svej ovdovělej, jenž u něho 
až do smrti v tom domě vínku svobodného bydlení měla, podobně 
p[e]r 50 zlr spláceti zavázán byl, jemu bratrovi na hotově, 
matce ale prostředkem tej až do smrti užitej výminky 
svobodného bydlení dokonale vyplatil. Odkudž když žádného 
jiného potahu na gruntě neb domě tom se nevynachází, aniž kdo 
jenž by na něm něco k pohledávání mněl po mnohonáste letech od 
smrti neboštíka Blažeje Solaříka se nehlásí a on Jan Solařík, 
nynější držitel gruntu, týž dům pokojně užíval a užívá. Pročež 
pro pořadnost knih purgkrechtních se jemu Janovi Solaříkovi 
dům tento za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnost[enský] i městských povinností p[an] 
Jozef Horný a p[an] Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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(Začátek nového dílu knihy)         f 683a 
58 Grunt Matěje Dujhuby 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
v listu 147 nadepsaný Matěj koupil jest grunth svůj od Hedviky 
Polomské za summu 65 R. 
   Na to závdanku položil 8 R, z nichž vzala Hedvika 4 R a Jan 
Skřička 4 R. 
   A ostatek, totiž 57 R, náleží osobám níže psaným, a to 
takto: 
   Item Janovi Skřičkovi 55 R, kteréž jemu tu podle zápisu 
těchž knih bílejch v listu 146 od Vaňka Sluníčkova koupené 
náleží, ty jemu jíti mají od letha [15]92 po 4 R. 
   A mimo to náleží Hedvice Polomské posledních peněz 2 R. 
   Letha [15]93 i za letho [15]94 při Vánocích položil Matěj 
Dujhuba Janovi Skřičkovi 8 R 15 gr. A mimo to do letha [15]94 
témuž Janovi Skřičkovi zadržel 3 R 15 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Vlků, Tobiáš 
Štěpánových S.R.S.A.N.R. 
                                  
   Letha [15]94 Matěj vejš psaný položil Janovi Skřičkovi 
zadržalejch peněz 3 R 15 gr. 
             f 683b 
   Letha 1595 položil Dujhuba Janovi Skřičkovi za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 4 R. 
   Letha [15]96 položil Dujhuba Janovi Skřičkovi peněz 
purgkrecht[ních] 4 R. 
   Letha [15]97 položil Dujhuba peněz purgkrechtních Janovi 
Skřičkovi 4 R. 
   Letha 1598 položil Matěj Dujhuba peněz purgkrechtních 
Janovi Skřičkovi 4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše 
Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj 
Dujhuba za grunt svůj Janovi Skřičkovi 4 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Matěj dujhuba za grunt panu Janovi Skřičkovskému 3 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského pan Jan 
Skřičkovský dal vypsati Matějovi Dujhubovi na posledních 
penězích 4 R. 
   Za ty 4 R odkázal Matěj Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu 
na jeho novosadě na Lipovsku zase ty 4 R. 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Matěj 
Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu za grunt 2 R.  
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj 
Dujhuba panu Janovi Skřičkovskýmu za grunt 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Matěj Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskýmu 3 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Matěj Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 3 R. 
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   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty podle rozdílu 
statku po neb[ožtíku] Matějovi Dujhubovi zůstalého Zuzanna, 
vdova po něm zůstalá, grunt ut s[upr]a ujala v summě 28 R. 
Z toho sobě mimo roubanici, kterouž v dílu svém ujala, ostatek 
na doplnění dílu svého porazila 2 R 15 gr, ostatek platiti má 
od letha 1609 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Medloch, Jan Vlk S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   P[anu] Janovi Skřičkovskýmu předních peněz 6 R. 
   Hedvice Polomské 2 R. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby naposledy 17 R  
15 gr. 
             f 684a 
   Letha 1609 za purg[mistra] Batholoměje Šlechty položil 
Pavel Hořáků na místě Zuzanny manželky své za gr[unt] 3 R. 
   Ty přijal Jan Hulínský na místě p[ana] Jana Skřičkovskýho, 
neb jemu je za dluh svůj odvedl. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Hořáků za grunt Janovi Hulínskému ostatních peněz 3 R. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Hořáků za grunt Hedvice Polomské 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Pavel Hořáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 
3 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Hořáků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 2 R. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Pavel Hořáků za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dujhuby 
2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Dujhuby 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Dujhuby 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Hořáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Dujhuby 2 R. 
 
   Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel 
Hořáček prodal ten grunth požár ut s[upr]a  Janovi 
Ratibořskému jinak Třasohlávkovi za summu 30 R bez závdanku, 
platiti jej má když se jinší požárové platiti počnou po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Ďuřka a Jan Bartošů S.R.S.a N. 
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             f 684b 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jan Ratibořský prodal 
ten gr[unt] svůj Vojtkovi Klachovi za 50 R. Závdanku dal jemu 
5 R 15 gr a platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Martin Mléčko a Bernardt Svinka S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vojtek Klach 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Zůstávají při právě a jsou obráceny k obci. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vojtek Klach 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Zůstávají při právě a jsou obráceny k obci. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Vojtek Klach 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten přijal Pavel Hořák a od toho času ještě jemu náležeti 
bude na tom gr[untě] summy 27 R. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka prodali tenž pan 
purgkmistr a páni radní podsedek, pozůstalý po nebo[žtíku] 
Vojtkovi Klachovi, prodali ten grunt Mikulášovi Slovenčinovi 
z Vnorov za summu 80 R. Závdanku dáti má 6 R z užitku vinného, 
platiti ho má ročně při každém posudku po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Syrinský a Martin Vystavěl SRSaN. 
   Na tom gruntě náleží JHM za obilí 30 zlr 30 kr. 
   Contributi k obci 4 zlr 36 kr. 
   Na posledních penězích bude náležeti sirotkům n[ebožtíka] 
Vojtka Klachového 22 R 29 gr. 
   Za sůl k obci. 
             f 685a 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Slovenčin 
položil za gr[unt] svůj 5 R 4 gr 2 den. 
   Ty se odvedly do důchodů JHM za obilí. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vnorovský 
Slovenčin položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 21 gr  
3 den. 
   Ty se odvedly do důchodů JHM za obilí. 
   Letha 1644 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Vnorovský 
položil za grunt svůj 4 zlm 9 gr 6 den. 
   Ty se odvedly do důchodů J.H.M. za obilí. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Mikuláš Vnorovský 
položil za grunt svůj 2 R 6 gr 3 den. 
   Ty se odvedly do důchodův JHM za obilí. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta po zemřetí 
Mikuláše Vnorovského Václav Cigánek pojmouce sobě pozůstalú 
vdovu ten gr[unt] jemu v nadepsané summě připsán. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Letha ut s[upra] a za téhož purgkmistra Václav Cigánek 
zaplatil na místě Klacha dluh do důchodův, což se jemu tuto na 
gr[untě] vypisuje. 
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   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Václav 
Cigánek dal do důchodův 1 ½ věd[ra] vína, na které jsou obec 
quitirovaná sráží se za tím na starý rest contribuční a 
vypisuje jemu na podsedku za ně ze summy 2 R 17 gr 1 den. 
             f 685b 
   Letha Páně 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho tak jakož majíce Pavel Hořák 
nápad na gruntě Václava Cigánka po manželce své a otec jejich 
neb[ožtík] Pavel Hořák by vypůjčil od neb[ožtíka] Řehoře 
Líbala na jednu bečku vína 10 zlr a nemohouc jemu tak dlouho 
zaplatiti, při poručenství na tom g[runtě] ut sup[ra] vykázal 
jemu 20 zlm. I nechtějíc vdova Líbalka takových peněz čekati, 
na 10 zlr, aby jich za těch 20 zlm Václav Cigánek položil, 
jest přestala a od něho takové přijala. Což se jemu tuto summy 
na g[runtě] ut supra vypisuje 20 zlm. 
   Na tom gruntě náleží těmto nápadníkům: 
   Do důchodův J.H. M[il]osti 14 zlr 8 kr. 
   Item k obci do contrib[ucí] 1 zlr 36 kr. 
   Podle poručenství neb[ožtíka] Pavla Hořáka na kostel 7 zlm. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vojtka Klachového posledních 22 zlm 
21 gr 2 den. 
   L[eta] Páně 1651 [dne] 17. Januarii za purgmistra Danihele 
Dašického a spoluradních jeho Václav Cigánek položil za grunt 
svůj peněz ročních 1 zlr 50 kr. Místo těchto peněz vína dal  
1 v[ědro]. 
   Takové víno přijali kostelní hospodáři Fridrich Brodský [a] 
Jan Kostka a sobě zápisem položili. 
             f 686a 
   Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Cikánek nemohouce 
pro zešlost věku svého všelikých povinností jak císařských, 
panských i obecních zapravovati, nadepsaný grunt pouští synu 
svému Martinovi. A co tak na témž gruntě zaplaceného má, 
totižto 44 zlm 13 gr, to témuž Martinovi synu svému daruje, 
placením nápadníkům každoročně po 4 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti Jan 
Stanislav, Pavel Jurášek S.R.S.V.a N. 
 
   Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho Martin Cigánek prodal grunt ut 
s[upra] po otci svým Matoušovi Svinkovi za summu prodajnú  
80 zl mor[avských]. Závdanku dal při odevzdávce 8 zlm 17 gr  
1 den, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán za svobodný [a] 
volný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, všeliké povinnosti obecní 
Václav Matějků a Václav Stanislav S.R.S.N. na radnici. 
   Martin Cigánek 34 zl mo[avských] 13 gr. 
   Do důchodův 12 zl mor[avských] 4 gr. 
   Na kostel 7 zl mor[avských]. 
   K obci na místě s[irotků] Klachových 17 zl mor[avských]. 
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             f 686b 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Surý grunt ut 
sup[ra] již několik leth od Matúše Svinky koupený za hotových 
15 zlr, které se i za ten závdanek počítá, který Matúš Svinka 
byl zaplatil a taky Martin Surý na summě prodajnej těch 8 zlm 
17 gr vyplacené míti bude, v kterejžto se jemu totiž v 80 zlm 
grunt ten připisuje, placením ročně nápadníkom po 4 zlm. 
Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Jan Zahnaš a Martin Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se dne a 
letha ut sup[ra]. 
   Letha a dne ut sup[ra] Martin Surý pokládá při posudcích 
Martinovi Cigánkovi 1 zlr. Ty přijal Martin Cigánek. Stalo se 
d[ne] a letha ut sup[ra]. 
   NB. Pamět se činí, že Martinovi Surému z praetensi Martina 
Cigánka podobně i z obecní jako jiným třetí díl se sráží, 
totiž z Martina Cigánka 13 zlm 14 1/3 gr, u obecní 5 zlm  
20 gr. 
             f 687a 
   Letha Páně 1715 dne 22. Febr[uarii] za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce na gruntě ut sup[ra] 
pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Cigánkovi ze svýma 
dvouma synama praetensi 15 zlm 21 gr 3 den, item pozůstalá po 
něm dcera Kateřina 5 zlm 7 gr 1 den, takové praetensi dle 
dobrovolnej smlúvy prodali Martinovi Surému, držiteli gruntu 
toho, toiž vd[ova] Cigánková za hotových 3 zlr 45 kr a 
Kateřina svých 5 zlm 7 gr 1 den za 1 zlr 45 kr. Kteréžto 
peníze poněvadž jmenovaní praetendanti k rukám svým dobrovolně 
připsali, táž summa 20 zlm 28 gr 4 den se jemu na gruntě za 
zaplacené vypisují a potomci Martina Cigánka na gruntě ut 
sup[ra] nic více praetendirovati míti nebudú. Stalo se u 
přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut sup[ra]. 
 
Přípis domu Anny, po neboš[tíku] Martinovi Surým pozůstalej 
vdovy 
 
   Letha Páně 1753 dne 15. Janua[rii] za purgkmistra p[ana] 
Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času 
             f 687b 
majíce Anna Surá za živobytí svého manžela Martina Surého 
grunt ut supra ležící ze vším hospodářstvím sobě věnovaný, 
který po smrti nadjmenovaného Martina Surého ze vším právem 
vdově Anně Surej připadl. Pročež nadpředepsaný grunt často 
jmenovanej vdově Anně Surej ze vším hospodářstvím v něm se 
nacházejícícm za její vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a zplacení cís[ařských], 
vrchnostensk[ých] a městsk[ých] povinností p[an] Jozef Haisig 
a p[an] Jozef Fojt. Stalo se dne a roku ut supra. 
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Přípis domu Jozefa Surýho 
 
   Letha Páně 1754 dne 12. Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Henricha Vil[éma] Bartelsmanna a spoluradních toho času jest 
Anna ovdověná Vavříčka grunt ut supra pro svoje dva 
             f 688a 
vnúčky, po její céře Anně Surých pozůstalých sirodkův, od Anny 
prv ovdovělej Surej, nyní provdanej Dvořáčce, za summu dvě sta 
rýnsk[ých] koupila. Kterýž grunt Jozefovi Surému jakož 
staršímu vnúčkovi s tím a takovým spůsobem připsati dala, a 
sice že ona Anna Vavříčka až do zrostu téhož Jozefa Surýho 
vládečnice téhož domu býti chce, všechny povinnosti zpláceti 
se zavazuje. Na potom svým časem kdyby Tomáš Surý mladší 
vnúček její do zrostu přišel, aby Jozef Surý jemu polovic ceny 
z toho domu jedno sto rýnsk[ých] složil. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt Jozefovi Surému za jeho vlastní a volný i 
dědičný z nadepsanú clausulú připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a 
p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hauss haftet 30 Fr Thomas Surischen 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Januer [1]795. Kasp. Bartelsmann, 
Grundt. 
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             f 695a 
59 Gr[unt] Štěpána Šustového 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 73 nadepsaný Štěpán koupil jest grunth svůj 
od Jana Kotla za summu 60 R. 
   Na kterejž závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 
vyplnil 24 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po 
roku po 4 R dopláceti zuostává 36 R. 
   Ta všecka summa náleží Janovi Kotlovi. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Václav Šust, Jan Emrichů, 
Jan Solgků S.R.S.A.N.R.   
 
   Letha [15]95 položil Štěpán Šusta za grunth svůj peněz 
purkrechtních Janovi Kotlovi 4 R. 
   Letha [15]96 položil Štěpán Šusta za grunth peněz 
purgkrechtních Janovi Kotlovi 4 R. 
   Letha [15]97 položil Štěpán Šusta za grunth svůj peněz 
purgk[rechtních] Janovi Kotlovi 4 R. 
   Leta 1598 položil štěpán Šustů za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 4 R. 
   Ty přijal Matěj Bobálů na místě Jana Kotla, otce manželky 
své. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
             f 695b 
   Letha 1598 Štěpán Šustů prodal napřed psaný podsedek 
Danielovi Pecovýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 13 R a 
ostatek summy splacovati má při Vánocích od leta 1599 po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panskej 
Martin Peců, Václav Mochol, Abraham Holomek Žid S.R.S.a N.R.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Daniel 
Peců za grunt svůj 5 R. 
   S toho vzal Štěpán Šustů, že na placení povýšil 1 R a při 
ouřadu na rathauze komu náležeti budou zůstávají 4 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského [položil] 
Daniel Peců za grunt svůj 5 R. 
   S toho Štěpán Šustů vzal 1 R, Kateřina Kotlová z Vlčkovou  
2 R a Zuzanna, dcera n[ebožtíka] Jana Kotla 2 R. 
   Jakož náleželo Štěpánovi Šustovému na tomto gruntě summy 
35 R, takové peníze prodal Danielovi Pecovi za hotových 10 R. 
A tak tu nic nemá. 
   Nebude povinen Daniel Peců od letha 1601 než po 4 R 
platiti.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Daniel 
Peců za grunt 2 R. 
   Z toho vzala Zuzanna n[ebožtíka] Jana Kotla 1 R a Kateřina 
Kotlová z Vlčkovou 1 R. 
   Jakož náleželo Zuzanně Kotlové na tomto gruntě 5 R, ty 
odkázala na kostel strážnický za tou příčinou, že sou jí peněz 
ročních 2 ½ R na gruntě jejím vypsati dali. 
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             f 696a 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Daniel 
Peců za grunt 4 R. 
  Z toho dáno na kostel strážnický odkázaných od Zuzany 
Kotlové, kteréž přijal Matyáš Strýčků a Nikodym Frozín, 
hospodáři kostelní 2 R. 
   A Kateřina Kotlová též 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Daniel Peců za grunt 5 R. 
   Z toho dáno Kateřině Kotlové 3 R, na kostel strážnický 2 R. 
Ty přijal Matyáš Strejčků a Nikodym Frozín, hospodáři 
kostelní. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Daniel 
Peců prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Šimonovi tesaři za 
summu 63 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Baša, Šimek Závadů tesař S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Šimonů tesař za grunt 2 R. 
  Z toho dáno na kostel ostatní 1 R a Danielovi Pecovi dáno  
1 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Batholoměje Šlechty položil Jakub 
Šimonů tesař za grunt Danielovi Pecovi 3 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil za 
grunt Jakub Šimonů Danielovi Pecovi 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub 
Šimonů za grunth Danielovi Pecovi, kteréž B[ratr] Matouš Pec 
na místě jeho přijal 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Šimonů tes[ař] za grunt Danielovi Pecovému, kteréž přijal 
B[ratr] Matouš, bratr jeho 3 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Šimonů za grunt B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R. 
   Ty přijal [Bratr] Matouš, bratr jeho. 
   Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Jakub Šimonů položil 
za g[runt] B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R. 
   Ty přijal B[ratr] Matouš Peců. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub Šimonů 
položil za grunt Danielovi Pecovému peněz ročních 3 R. 
   Ty 3 R místo Jakuba položil Jan Solga, protože se 
odevzdávka nestala. 
             f 696b 
   Leta ut s[upr]a Jakub Šimonů jinak Tesař prodal ten 
podsedek Janovi Solgovi za summu 90 R. Závdanku dal Jan 
Jakubovi 22 R 28 gr, platiti jej má ročně po 4 R, což on Jakub 
platil po 3 R, ale Jan Solga uvolil se platiti po 4 R za tou 
příčinou, že na něm za opravu a stavení vydělal 27 R. Daniel 
Peců bude bráti peněz ročních podle prvnějšího zápisu po 3 R a 
Jakub Šimonů po 1 R a když Daniel Peců svou summu vyzdvihne,  
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tehdy Jakub bude bráti ročně po 4 R. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Václav Nivnický a Jan Horazna SRSN. 
   Téhož leta Jan Solga položil k těm 3 R ut s[upr]a Jakubovi 
za grunt, což jest na placení dráž prodal 1 R. 
   Jakub Šimonů tesař jakož jest měl na tom gruntě peněz sobě 
náležitých, což jest na něm vydělal a vyplatil, totiž 26 R  
2 gr, ty jest prodal v čas potřeby své obci města Strážnice za 
hotových peněz 4 R 10 gr. A tak na tom gruntě Jakub nic nemá. 
Ty půjdou na obec od leta 1616 po 1 R a když Daniel Peců díl 
svůj vybere, půjdou po 4 R. Stalo se za purgmistra Bartoloměje 
Šlechty leta 1615.    
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Solga položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec 
městskou 1 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Solga položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Vydáno z toho B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec 
městskou 1 R. 
   Kteréž přijal Martin Peců bratr jeho a slíbil je B[ratru] 
Danielovi odvésti. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Solga položil za grunt svůj peněz ročních 4 R. 
   Vydáno z toho B[ratru] Danielovi Pecovi 3 R a na obec 
měst[skou] 1 R. 
 
   Letha 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Jan Solga prodal 
grunt tento Janovi Houskovi za summu 90 R bez závdanku a 
platiti jej má po 4 R. A cožkoliv týž Jan Solga na tom gruntě 
zaplaceného má, to všecko témuž Janovi Houskovi pustil. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní 
Jan Solga starý, Jan Horazna a Macek Porubský S.R.S.a N. 
             f 697a 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Houska 
prodal ten požár ut s[upr]a Šimonovi Jindřichovému za summu 
bez závdanku 90 R. A z toho, což na něm od Jana Solgy sobě 
darovaného a puštěného měl, upustil a daroval jemu 15 R 28 gr, 
ostatek summy platiti má, když se jinší požárové platiti 
počnou po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Houska a Pavel Emrichů S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimon Jindřichů 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Ty 2 R dány sou Danielovi Pecovi. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Jindřichů 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijato k obci 1 R a Danielovi Pecovi náleží 1 R. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Šimek Jindřichů 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijato k obci 1 R a do st[atku] n[ebožtíka] Daniele 
Pece 1 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka vydány ty 2 R ut 
s[upr]a Jiříkovi, synu Daniele Pece, kteréž přijal. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho s povolením pana Martina Jankhy, toho času ouředníka na 
Strážnici, jest zvrchu psaný Šimon Jindřichů takový grundt 
zase zaprodal Janovi Velicskému za summu 90 R bez závdanku. A 
co na něm Šimon Jindřichů zaplaceno jměl, totiž i [s] 
závdankem 21 R 20 gr, to jest Janovi Velickému pustil. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Jan Nejezchlebů a Pavel Bohunský S.R.S.a N. 
             f 697b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Velický 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   S těch k obci městské dáno 1 R a do st[atku] n[ebožtíka] 
Daniele Pece 1 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Velický 
ročních peněz za rokh 1641 položil 2 R. 
   S těch k obci městské na kostel dáno 1 R a do s[tatku] 
n[ebožtíka] Daniele Pece 1 R. 
   Item položil za rokh 1642, ten přijal Martin Mráz, tehdejší 
purgkmistr 1 R. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta po zemřetí Jana 
Velického purgkmistr a ouřad prodali ten grundt Adamovi 
Moravcovi za s[umu] 90 R. Závdanku dal vdově pozůstalej po 
neb[ožtíku] Janovi Velickém 2 zlm a co na něm vyplaceno měla i 
[s] závdankem, totiž 26 R 28 gr, ty jemu pustila, placení 
roční po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Jan Stanislavů 
a Melichar Pavlíků S.R.S.a N. 
   Item za téhož purgkmistra Adam Moravec dal do důchodův J.H. 
Milosti 3 v[ědra] vína, kteréžto se porazily na stálý plath 
a jemu sou při gruntě připsané za rok 1646, totiž 6 R. 
   Leta 1654 Adam Moravec položil na srážku summy 1 ½ vědra 
vína do důchodův, na čež obec quitovaná a jemu se tuto 
vypisuje 2 R 17 gr 1 den. 
   Leta 1655 dne 12. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického položil Adam Moravec za grunt svůj 2 R. Ty 
přijal purgkmistr do počtu svého. 
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             f 698a 
   Jakož jest na gruntě ut supra Jírovi Pecovi, synu Daniele 
Pece, k področnému dobírání 18 R přináleželo, takové peníze 
prodal jest Adamovi Moravcovi držiteli grunthu za hotových 
peněz 1 zlr 30 kr. A tak Jíra Peců na tom gruntě nic více nemá 
a míti nebude. Stalo se u přítomnosti obou stran dne 4. 
Januarii 1658 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a tej rady. 
   NB. Tato pamět se činí, že Adam Moravec má plati[ti] k obci 
městské od letha 1662 34 zlr a 4 kr a žádnému jinému. 
 
   L[eta] 1668 [dne] 11. Januarii za purgmistra p[ana] 
Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti 
Adama Moravce pozůstalá vdova pro nemožnost svou dobrovolně 
jest podstoupila grunt svůj Matějovi Solaříkovi v summě tej, 
jak jej manžel její nadepsaný ukoupený měl, za summu 90 zlm, 
ročně platiti jej povinen bude po 2 zlm k obci města 
Strážnice. Závdanku při odevzdávce dal, který na srážku summy 
půjde, 3 zl rýnské. Tímto zápisem připisuje se jemu za volný 
[a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a jinší všeliké 
povinnosti Jan Studenský, Jan Sasín SRSaN l[eta] a dne ut 
supra. 
   Takové peníze přijal a položil sobě za příjem tehdejší 
purgmistr ut supra a vdově na rešt contrib[uce] zasezelý jsou 
vypsané. 
   Letha 1669 za purgkmistra Lorence Zajíčka Matěj Solařík 
položil za grunt svůj na porážku contributi Evy vdovy 
Moravcovej 1 zlr 5 kr. 
   Item za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického položil za 
grunt svůj 1 zlm, který do počtu svého položil. 
             f 698b    
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Matěj Solařík položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal do počtu svého 
sobě za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce Matěj Solařík 
v šenku města Strážnice 14 zlr dluhu za víno, které jemu odtud 
zaplacené býti nemohú, maje on k obci města Strážnice 28 zl 
mor[avských] platiti, takové peníze jemu za zaplacené od obce 
se postupují. A tak tenž Matěj Solařík toliko nápadníku 
Matějovi Moravcovi 56 zl mor[avských] dopláceti zůstává. Stalo 
se dne a leta ut s[upra]. 
   Letha Páně 1689 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho Matěj Solařík majíce na 
tom gruntě ut supra dopláceti Matějovi Moravcovi jakožto 
nápadníku téhož gruntu 56 zlm, za takový nápad Matějovi 
Moravcovi jest jedny hony čt[vrtě] na Padělkoch i z osetím na 
věčnost dal. A tak Matěj Solařík má svůj grunt zouplna a 
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docela zaplacený zaplacený a v ničem nezávadný, dne a letha ut 
s[upra]. Solutu[m]. 
             f 699a 
Přípis domu Martina Medúska 
 
   Leta Páně 1752 dne 29. Martii za purkmistra p[ana] Henricha 
Vilhelma Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Tomáš 
Solařík grunt ut supra ležící po svém otci zerbovaný, posavate 
ale sobě nepřipsaný, jest takový Martinovi Medúskovi za summu 
jedno sto padesáte šest rýnsk[ých] dobrovolně odprodal. Pročeš 
se takový grunt docela zaplacený z svým od starodávna majícím 
právem Martinovi Medúskovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
zde připisuje a právně odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak 
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Fojt a p[an] 
Matěj Paška. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Kajdy domu 
 
   Leta Páně 1756 dne 3ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních teho času majíce Martin 
Medúsek grunt ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej 
dobrej vůle Janovi Kajdovi za summu jedno sto rýnsk[ých] 
odprodal a v tej na dvoře sednici 
             f 699b 
pro sebe a svoju manželku do jejich smrti svobodné bydlení 
vyňal, jakož taky v tom chlévku k tej světnici patřící jednu 
aneb dvě krávy a pár ušípaných držet sobě vymínil, k čemuž 
kupec povolil. A jestli by prodavač z kupcem se srovnati 
nemohli a vina na kupce se nalezla, tak kupec za tou vejminku 
prodavačovi padesáte šest rýnsk[ých] složiti povinen bude. Jak 
by kupec(!) i ze svojú manželkú v tej výmince až do obojích 
jejich smrti přebývali, tak kupcovi za takovú výminku 
patřících 56 zlr zůstanú a žádnému platiti povinen nebude. 
Pročeš nadjmenovaný grunt se Janovi Kajdovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[é], 
vrchnostenskej i městskej povinnosti p[an] Pavel Svoboda a 
p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis domu Tomáše Prochásky 
 
   Leta Páně 1771 dne 25. měsíce máje za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času majíce Jan Kajda grunt ut 
supra pořadně sobě připsaný a odevzdaný, takový 
             f 700a 
z čistej vůle svej přefrejmačil s Tomášem Porcháskú za grunt 
v knihách purgkrechtních I. dílu předměstí No purgrechtního 
přípisu 37 a přidal on Tomáš Procháska jemu Janovi Kajdovi 
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patnáct rýnských říšských. Kteréžto když on Jan Kajda k svým 
rukám připočítané přijal, grunt tento se jemu Tomášovi 
Procháskovi za vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený dle 
řádu purgkrechtního tímto připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Stanislav a p[an] Václ[av] Lánský S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 230 Fr der Anna Zahnaschin 
gehörig, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 17te Martii [1]797. Prat. 
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             f 707a 
60 Grunt Jana Vlka 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 179 jakož jest byl ten grunth Martin Vlků 
Matějovi bratru svému za summu 150 R prodal a na něm 65 R 
vyplatil a v tom umřel a na tom gruntě i na jiných všech a 
všelijakých svršcích od lidu válečného znamenitá škoda i jiným 
obyvateluom strážnicským se stala, ten grunth po smrti jeho 
jest prodán Janovi, synu po témž Matějovi Vlkovém zuostalému, 
toliko za 100 R. 
   Na kterémž se pro takovou skázu s těch 65 R – 60 R 
prodělalo. 
   A tak s toho 100 R napřed psaných náleží osobám níže psaným 
každému toto: 
   Item Matějovi Vlkovi mimo ty prodělané náleží 15 R. Těch  
15 R manželka po témž Matějovi zuostalá, též Jíra a Zuzanna, 
bratr a sestra Jana vejš psaného, sou témuž Janovi, aby je na 
témž gruntě svém porazil, pustili. 
   Týž náleží na kostel strážnicský peněz od Martina Vlkova 
koupených 48 R. Ty jim jíti mají od letha [15]95 při Vánocích 
po 7 R. 
             f 707b 
   Item Martinovi Vlkovému, strejci těchž sirotků, též náleží 
na posledních penězích, když prve na kostel se ta summa vyplní 
37 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Vlků, Matěj Dujhuba 
S.R.S.A.N.     
                                  
   Letha [15]95 položil Jan Vlk za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 14 R. 
   Ty sou k sobě přijali hospodářé kostelní Jan Krs, Nikodem 
Hradecký. 
 
   Letha [15]96 Jíra Vlk, bratr Jana Vlka, na kup nastoupil 
napřed psaný a ujal jej v těch 100 R, aby jej platil po 7 R. 
   Uručil za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Ondra    
Roháč, Janča Tesař, Martin Vlků, Mikoláš Jurků S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Jíra peněz purgkrecht[ních] hospodářům 
kostelním 7 R. 
   Letha [15]97 položil Jíra peněz purkrecht[ních] Janovi 
Krsovi, hospodáři kostelní[mu] 7 R. 
   Leta 1598 položil Jíra Vlků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních hospodářům kostelním 7 R. 
   Ty přijal Jan Krs. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše 
Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Vlků 
za grunt svůj hospodářům kostelním Janovi Krsovi a Šťastnýmu 
Krejčímu 7 R. 
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             f 708a 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jíra Vlků prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Emrichovýmu za summu i s polouláním 
roli robotní, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z železy, 
s jednou bránou, s půl paterým honům osetím 150 R. Závdanku 
jemu dal 7 R, ost[atek] platiti má od leta 1600 při každých 
Vánocích po 7 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti JM Páně 
Matouš Mitáš, Matěj Emrichů, Matouš Knápek, Jan Maňásek, Jíra 
Pohunek S.R.S.N. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz na kostel strážnickej, 
kteréž leta 1600 dovzíti mají 6 R, Martinovi Vlkovýmu 37 R, 
Janovi Vlkovýmu 29 R a naposledy Jírovi Vlkovýmu náleží 21 R. 
   
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského prodán od 
ouřadu grunt s polouláním robotním, z jedním koněm, z vozem, 
pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neboštíku Janovi 
Emrichovi, Matoušovi Šardickému za summu 150 R. Závdanku 
položil 7 R, ten jest vydán za dluh neboštíka Emricha, ostatek 
platiti má od letha 1600 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Žebráček, Ondra Roháč, Jan Bartošek, Jan 
Maňásek, Martin Šumbera, Jíra Pohunek R.S.A N.R. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matouš Šardický položil 
za grunt 7 R. 
   Z toho dáno na kostel ostatních peněz 6 R a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Vlkového do truhlice vloženo 6 R. 
             f 708b 
   Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Vlkovému summy 29 R, 
takové peníze prodává Matoušovi Šardickému za hotových 4 R. A 
tak on na tom gruntě nic nemá. 
  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Matouš Šardický 
prodal grunt s půl lánem roli robotní, se 2 koňmi, s vozem, 
pluhem a jiným hospodářstvím Václavovi Trnovi za summu 150 R. 
Závdanku jemu dal 18 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
při Vánocích po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kočiš, Jan Pešků, Jíra Vlků, Tomáš Vlk 
z Potměchvat S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Václav Trn 
za grunt na s[irotky] nebožtíka] Martina Vlka 7 R. 
   Jakož na tomto gruntě náleželo posledních peněz Jírovi 
Vlkovému summy 71 R, takové peníze prodal na kostel strážnický 
za hotových 15 R. A tak ten Jíra na tom gruntě nic nemá. 
Půjdou na kostel, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vlka 
29 R vyplní po 7 R.  
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav 
Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 2 R 15 gr. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Václav Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 7 R. 
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   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Václav Trn za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka  
7 R. 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho 
(nedopsáno). 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad 
strážnický prodali grunt požár ut s[upr]a s půl lánem roli 
robotním Janovi Vlkovýmu za summu 150 R bez závdanku, platiti 
má od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Vlků, Mikuláš Konečný, Mikuláš Maneků, Matěj 
Janků S.R.S.N. 
             f 709a  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Vlků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vlka 2 R 15 gr. 
 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje šlechty z jistým 
dovolením J.M. urozeného pana Jana Fridricha z Žerotína a na 
Strážnici Jan Vlků prodal půl lánu roli robotního v Sedlském 
poli a s vozem starým bez podsedka Bratru Matoušovi Pecovi za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 2 R 15 gr a platiti má při 
každých Vánocích od letha 1609 po 4 R. A Jeho Mi[l]ost svrchu 
psaný pan Jan Fridrich z Žerotína jakožto pravý a dědičný pán 
panství strážnického Bratru Matoušovi Pecovi z lásky a 
z milosti své, z dobré a svobodné vuole pro jeho práce a 
služby církevní takovou milost učiniti a jemu všecky platy a 
roboty pasírovati ráčí, tak aby z takové roli žádných platů 
nedával a robot nevykonával, nýbrž ji bez platů a robot volně 
a svobodně bez všelijaké překážky až do smrti své užíval. Po 
smrti pak Bratra Matouše při vuoli Jeho [Mil]osti Páně i 
potomkův Jeho [Mil]osti, pánův držitelův panství strážnického, 
se pozůstavuje takové roli buď tím spuosobem potomkům Bratru 
Matoušovým k užívání ji zanechati, nebo zase na prvnější 
spuosob změniti a přivésti. Však což by koliv Bratr Matouš na 
tej roli zaplatil, aby potomkům jeho aneb přátelům to vše 
navráceno bylo. Odevzdána ta roli Bratru Matoušovi za volnou a 
svobodnou. 
   Rukoj[mě] za placení Pavel Macháčků, Jiřík Praštěk, Václav 
Mochol, Jan Frydl S.R.S.N. 
   NB. Jan Vlků sobě zanechal podsedku v 50 R bez závdanku, 
platiti má za něj od letha 1609 při každých Vánocích po 2 R. 
   Rukojmě při prvnějším zápisu. Act[um] letha 1609. 
   Na tej roli a podsedku náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vlka 10 R. 
   Na kostel strážnický 71 R. 
   Matouš[ovi] Šardický[mu] 25 R. 
   Václavovi Trnovi 41 R 15 gr. 
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             f 709b 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje šlechty položil Jan 
Vlků za grunt Kateřině sestře své 2 R. 
   Též položil Bra[tr] Mathouš Peca Kateřině za roli 4 R. 
     
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty pan 
purg[mist] a páni prodali podsedek bez roli, pozůstalý po 
n[ebožtíku] Janovi Vlkovým, Martinovi Lačnejch z Vlkoše za 
summu 75 R. Závdanku dal 8 R, ty sou přijaty na s[irotky] Jana 
Vlkovýho, ostatek platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán 
jemu ten podsedek za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Tesař, Řehoř Zábřežský, Mikuláš Maneků, Lukáš 
Příborský S.R.S.a N. 
 
   Na tej roli Bratra Mathouše těmto náleží: 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 4 R. 
   Na kostel strážnický 70 R 15 gr. 
   Mathoušovi Šardickýmu 19 R. 
 
   Na podsedeku Martina Lačnejch z Vlkoše: 
   Mathoušovi Šardickýmu 6 R. 
   Vácslavovi Trnovi 41 R 15 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 19 R. 
 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Bra[tr] Mathouš Peca za roli na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Vlka 4 R. 
   A tak těm sirotkům jest již z tej roli zaplaceno. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Bratr 
Matouš Peca za roli pánům literátům na kostel strážnický 4 R. 
   Téhož letha položil Martin Lačnejch za grunt si[rotkům] 
n[ebožtíka] Matouše Šardickýho 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Vlka vydělanejch 1 R, což učiní 3 R.  
   Vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Matouše Šardického do 
Kněžduba.  
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Bratr 
Matouš Peca za roli na kostel strážnickej 4 R. 
   Od Martina Lačnejch přijato za grunth 3 R. 
   Z toho dáno Anně Vlkové vydělanejch 1 R. 
   A Matoušovi Šardickýmu zůstává při právě 2 R. Ty jsou 
vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Matouše Šardického do Kněžduba. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
B[ratr] Matouš Peců za roli na kostel strážnicský 4 R. 
   Martin Lačný položil za grunt 3 R. 
   Z toho dáno Anně Vlkové vydělaný 1 R. Zůstává se ještě 2 R. 
   Anně dceře Šardickýho do Kněžduba 2 R. 
             f 710a 
   Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Lačných 
položil za grunt 3 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlka 1 R. Anně 
ceři Šardického do Kněžduba 2 R. Ty zůstávají při právě. 
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   Téhož letha ut s[upr]a přijato za roli od B[ratra] Matouše 
Pece 4 R. 
   Jsou vydány na kostel strážnický hospodáři. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil na 
kostel strážnicský B[ratr] Mathouš Peců za roli 4 R. 
   Téhož leta a za téhož purgkmistra Martin Lačný položil za 
svůj grunt 3 R. 
   Z toho dáno Anně Vlčce 1 R. 
   A Anně dceři Šardického do Kněžduba 2 R. 
   Leta 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Lačný 
za grunt svůj položil peněz ročních 2 R. 
   Téhož leta za téhož purgkmistra B[ratr] Matouš Peca položil 
za roli 3 R. 
   Ty přijali hospodářové kostelní Jan Frydl a Pavel 
Malhotský. 
   Ty 2 R dány sou Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do 
Kněžduba. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Lačný za grunt svůj položil peněz ročních 3 R. 
   Ty jsou vydány Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do 
Kněžduba. 
   Téhož letha za téhož purgkmistra B[ratr] Matouš Peca 
položil za roli 4 R. 
   Ty přijali hospodářové na kostel Jan Frydl a Pavel 
Malhocký.   
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Lačný položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty sou vydané Anně, dceři n[ebožtíka] Šardického do 
Kněžduba. 
   Téhož leta položil B[ratr] Matouš Peca za roli na kostel  
4 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth s vůlí slovoutného pana Martina Janky, ouředníka 
panství strážnického, Martinovi Mléčkovi za 75 R bez závdanku, 
platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jakub Myslivců a Jakub Hodslavský 
S.R.S.a N. 
             f 710b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Lačný jakož 
měl na tom gruntě peněz vyplacených k dobírání področně 27 R, 
takové peníze prodal Martinovi Mléčkovi za summu 3 R 18 gr. A 
tak Martin Lačný na tom gruntě již nic víceji nemá. Actum ut 
s[upr]a. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Mléčko 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šardického 4 R a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Trna 2 R. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Mléčko 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šardického 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Mléčko 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Zůstávají při právě, má se bedlivě vyhledati, komu vlastně 
náležejí. 
   NB. Ty se porážejí nápadníku M[atěji] Vlkovi, co tak 
převzal. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Mléčko 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Zůstávají při právě, má se bedlivě vyhledati, komu vlastně 
náležejí. 
   NB. Porážejí se P[avlovi] Hořákovi nápadníku, co tak 
převzal.  
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Mléčko 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořáček na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 1 R a Matěj Vlk, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Mléčko 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 1 R a Matěj Vlk, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho po smrti Martina Mléčky i Doroty manželky jeho ten 
gr[unt] nadepsaný prodán jest Janovi Rouskovi za summu 110 R. 
Závdanku položil při odevzdávce 20 R, kterýž jest k obci 
městské podle odoumrtí obrácen, placení každoročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Pavel Hořák a Vítek Biskupský S.R.S.a N. 
                 f 711a 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 1 R a Matěj Vlků, syn neb[ožtíka] Jana Vlka 1 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Rousek položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 1 R a Matěj Vlků 1 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 5 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 2 R 15 gr a Matěj Vlků 2 R 15 gr. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Rousek položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořák na místě Kateřiny Vlkovej 
manželky své 1 R 15 gr a Matěj Vlků 1 R 15 gr. 
 
 



 

 

      64 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních po 
smrti Jana Rouska vdova pozůstalá prodala ten grunt nadepsaný 
Danielovi Velickému za summu 110 zlm. Závdanku jí položiti má 
na 2 termíny, totiž nyní 5 zlm a příští při svatým Duše 5 zlm, 
roční placení po 4 zlm. Od[evzdán] za v[olný] a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a jiné povinnosti všeliké Pavel 
Hořák a Jiřík Podivínský S.R.S.a N.R. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upra] vdova Rousková položila 
za grunt 3 zlm.  
   Z těch přijal Pavel Hořák 1 ½ zlm a Matěj Vlk 1 ½ zlm. 
             f 711b 
   Letha 1662 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Danielovi Velickém, prodala jest grunt svůj a 
odevzdala Martinovi Velickému pastorku svému, tak jakož i otec 
jeho neb[ožtík] v poručenství svém, pokudž by ho manželka jeho 
držeti nechtěla, jemu jej odporučil. A nemajíc na něm 
neb[ožtík] Daniel Velický nic zaplaceného, týž Martin Velický 
syn jeho tím kupem, jak jej otec jeho koupil, jej přijímá a 
kupuje za summu jedno sto a deset zlm – 110 zlm. Závdanek když 
prokáže, že jej neb[ožtík] otec jeho položil, totiž 10 zlm, 
ten jemu náležeti bude, ročně placení rok po roku platiti má 
po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a jiné povinnosti panské i 
obecní Jan Studenský a Václav Cigánek S.R.S.a N.R. 
 
   L[eta] 1671 [dne] 19. Januarii za purgmistra D[aniele] 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] 
Martina Velického Anna, manželka jeho vlastní, provdajíce se 
za Jakuba Kudlíka dle poručenství manžela Martina svého takový 
nadepsaný grunt při smlouvách svadebních jemu v dílu svém 
zadala. A nemaje dle napřed psaného zápisu nic zaplaceného 
podobně se jemu připisuje a tímto zápisem odvádí za s[umu]  
110 zlm, placení roční po 4 zlm při každých posudcích 
nápadníkům 
   Rukoj[mě] za povinnosti panské i obecní a opravu gruntu Jan 
Studenskej, Matěj Uhrů S.R.S.N. l[eta] [a] d[ne] ut supra. 
             f 712a 
(dodatek k předešlému zápisu nečitelný pro vybledý inkoust) 
 
   Leta Páně 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Jan Sládků přiženíce se k pozůstalej vdově po 
neboštíku Jakubovi Kudlíku položil za tenž ut s[upra] grunt 
k obci městské 4 zlm. Pro které jsouce toho velmi pilná 
potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on 
na vejplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se 6 zlm. 
   Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za 
příjem. 
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   Na tomto gruntě náleží: 
   Obci městskej před[ních] peněz 100 zlm. 
   Potomkom Jakuba Kudlíka 10 zlm. 
             f 712b 
   Leta Páně 1731 dne 23. Junii za purgmistra p[ana] Antonína 
Duraye a spoluradních toho času mezi dědici po neboštíkovi 
Tomášovi Kudlíkovi stalo se následující přátelské dobrovolné 
porovnání: 
   Tak jakož po smrti vdovy po neboštíkovi Jakubovi Kudlíkovi 
na grunt ut sup[ra] dosedl a za svůj vlastní přijal syn její a 
téhož neb[ožtíka] Jakuba Kudlíka vlastní Tomáš Kudlík, po 
smrti téhož Tomáše Kudlíka připadl ten grunt dle poslední jeho 
vůle na společné jeho dítky, totiž Pavla, Juru, Martina a Annu 
rovným dílem, a sice prošacovaný za 60 zlr. I nemohouce všeci 
čtyřé na gruntě tom hospodařiti, společně všeci se o to 
přátelsky domluvili a třé mladší, totiž Jura a Martin Kudlík, 
jakož i Anna, nyní provdalá za Václava Múčku, grunt ten 
dobrovolně popustili staršímu svému bratrovi Pavlovi Kudlíkovi 
v summě tej, jak otec jej prošacoval 60 zlr. Kteréžto peníze 
na tři díly toliko k rozdělení 
             f 713a 
padají, totiž Pavlovi na svůj podíl 20 zlr, Jurovi 20 zlr a 
Martinovi 20 zlr (nebo cera a respective sestra jejich Anna, 
provdalá za Václava Múčku, nic na domě bráti nemá a proto 
spředu omylně se položilo, že na všecky čtyri ten grunt 
připadl, což potom zmejleno jest, tímto se napravuje, poněvadž 
ona Anna na místě domu jiným vydělena a spokojen jest). A těm 
dvoum bratrům, totiž Jurovi a Martinovi, nadepsaný přijímač 
domu Pavel Kudlík hned při zápisi takové jim patřící každému 
po 20 zlr, spolu ale 40 zlr, na hotově položil. A naproti tomu 
oni jemu grunt ten za vlastní a bez všechnej na něm budoucně 
zachovanej praetensi, nýbrž jako sobě docela zaplacený 
odevzdali. Přitom však přijímač domu Pavel Kudlík přislíbil 
bratřím svým Jurovi a Martinovi ve sklepě pro jejich utěžené 
víno místo spřívati bez ouplatku do jeho neb jejich smrti. A 
podle toho připisuje se grunt ten Pavlovi Kudlíkovi za vlastní 
a dědičný, splacením ostatní verunkovej summy obci městskej  
100 zlm ročně při posudcích po 4 zlm. 
   Rukojmě 
             f 713b 
za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a 
p[an] Václav Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech 
bratrů i Václava Múčky. 
 
   Letha Páně 1733 d[ne] 7. Novembris za purgmistra p[ana] 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času předstoupili na rathaus 
držitel gruntu ut sup[ra] Pavel Kudlík a Martin Kudlík 
bratranec jeho přednášejíce, že jsou obaspolně dobrovolný 
frejmark neb handl učinili a Pavel Kudlík grunt tento, tak jak  
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jej sám zaplaceý měl, ze vším tím prohandloval bratrancovi 
svému Martinovi Kudlíkovi za grunt jeho v druhém dílu 
předměstí Nro 85. A k tomu že Martin Kudlík přidal ještě 
1 h[ony] stojící za 30 zlm všeho totiž roli a jednu jalúvku. 
Podle čehož když tak obě strany dobrovolně svolili, tento 
grunt se připisuje Martinovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný. 
Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
   Pamět se činí, že verunkový rešt pod placení jak nahoře 
Martin Kudlík na sebe vzal jakožto již držitel gruntu, jakož 
také Jurovi a Martinovi Kudlíkovi 
             f 714a 
výměnek na sklep mající zdržati povinen bude. 
 
Přípis Jozefa Kudlíka 
 
   Leta Páně 1762 dne 4. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních předstoupil Martin Kudlík ze 
synem svým Jozefem a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle 
dům ut supra synovi svému odstupuje a odevzdává, vymiňuje ale 
sobě na tom domě u téhož syna Jozefa Kudlíka svobodné bydlení 
až do smrti. Kdyby se ale z tím synem svým znášeti nemohl, tak 
syn Jozef povinen bejti má otcovi za tou vejminku 50 zlr 
zložiti a zaplatiti. A poněvadž k tomu syn Jozef Kudlík 
zvolil, pročež se jemu Jozefovi Kudlíkovi takový dům za 
vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovej summy p[e]r  
100 zlm ročně při posudcích po 4 zlm za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovských] vrchnost[enských] i městských p[an] Jozef 
Vychodil a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a leta ut supra. 
             f 714b 
Přípis domu Jana Baňařa 
 
   Leta Páně 1787 dne 23. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času dle po smrti 
neboš[tíka] Jozefa Kudlíka, jenž dne 13. Octob[ris] [1]771 ab 
intestato zemřel, vzdělaného právního inventáře de d[ato]  
25. měsíce února [1]786 připadl grunt ut supra, poněvadž 
z dědicův žádný si jej držeti, jej opravovati a povinnosti 
domovní zbývati netrúfal, na Rozáliu, po tomž neboš[tíku] 
Jozefovi Kudlíkovi pozůstalú vdovu, posledně za Jana Baňaře 
provdatú, v summě šacovní za tři sta rýnských říšských. Když 
pak po časi ona jakožto žena nemajíce vzláštní svej 
postačitedlnej majetnosti, odkudž by na týž grunt potřebný 
náklad na opravu vésti mohla, neb odkud by časem svým dítky 
své spláceti mohla, nedajíce grunt ten však připsati pustila 
jej manželi svému vejš jmenovanému Janovi Baňař[ovi] tím 
spůsobem, jak jí dle řečeného inventáře vyšacován byl za  
300 zlr, které takto zpláceti zavázán jest, totiž: 
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   Manželce svej jakožto bonum paraphenale p[e]r 131 zlr  
17 1/5 kr. 
   Pastorkovi svému Tomášovi 33 R zlr 3 1/5 kr. 
   Jurovi 19 zlr 33 3/5 kr. 
   Pastorkyni svej Anně 58 zlr 33 1/5 kr. 
   A Rozálii 58 zlr 33 1/5 kr, což činí 300 zlr. 
   Přitom ale povinován jest řečených pastor- 
             f 715a 
ků a pastorkyně, pokudž by dospělosti nedošli neb se neoženili 
aneb neprovdaly, v tomž domě při sobě míti. S tím tehdy spolu 
i s těma na tom gruntě zapsanýma verunkovýma penězi p[e]r  
100 zl mor[avských] po 4 zl mor[avských] ročně k splacení se 
jemu Janovi Baňař[ovi] týž grunt za vlastní, volný a dědičný 
pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Jozef Dvořák a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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             f 718a 
61 Gr[unt] Jakuba Miškéřova 
 
   Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 196 nadepsaný Jakub Miškéřů koupil jest 
grunth svůj od Jíry Šešerova za summu 80 R. 
   Na kteroužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 53 R a tak ještě za něj od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 27 R. 
   Za těch 27 R Jiříkovi Šešerovýmu náležitých, souc tenž Jíra 
Šešerů Danielovi Růžovi Židu povinných 10 R, Jakub Miškéřů dal 
jest jemu jednu bečku vína a Jíra Šešerů je[mu] takové peníze 
odvedl 
   A tak tenž Jakub Miškéřů grunth svůj zouplna a docela 
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.             
 
   Leta 1597 Jakub Miškéřů nahoře psaný ten jest umřel, grunt 
jeho po něm zůstalý prodán Jakubovi Kulichových s půl lánem 
roli k témuž gruntu přináležející za summu 130 R. Závdanku 
hned při odevzdávce Janu Sokolu, toho času purgkmistru, 
položil 20 R           f 718b 
a téhož leta [15]97 položil roční peníze u téhož purgkmistra 
Jana Sokola 6 R a tak ostatek platiti má od leta [15]98 po  
6 R až do vyplnění summy ut supra. 
   Rukojmě za platcení, opravy gruntu i povinnosti panské Jíra 
Pohunek, Jan Ondrových, Jan Maňásek, Jan Bartoškových, Mikoláš 
Jurků S.R.S.A N. 
   Ta spravedlnost na tom gruntě, kterouž Jakub Kulich ještě 
mimo závdanek položený a peněz ročních [15]97 vejš psaného 
vyplatil, jmenovitě 104 R, ty náleží nápadníkům ne[božtíka] 
Jana Miškéře, strejcům vlastním zemřelého ne[božtíka] Jakuba 
Miškéře, které jemu na tom gruntě náležely, totiž Janovi 
Miškéřovi a Babuši sestře jeho.     
 
   Leta [15]99 Tomáše Graus purgkmistr prodal podsedek zůstalý 
po n[ebožtíku] Jakubovi Kulichovi Mikulášovi [Žebráčkovi] 
s půl lánem roli robotní, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, 
z jednou bránou a z roubanicí za Starým městem za summu 130 R 
bez závdanku, platiti má od leta [15]99 při každých Vánocích 
po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Štika, Jan Vlků, Martin Jurkových, Matouš 
Šardický S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš 
Žebráček 6 R. 
   S toho přijala Babuše Miškéřových 3 R.  
   Jan bratr její též přijal 3 R.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Mikuláš Žebráček 6 R. 
   Z toho přijala Babuše Miškéřových 3 R. 
   Jan bratr její též přijal 3 R. 
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             f 719a 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Mikuláš Žebráček 
prodal grunt s půl lánem roli robotním, s jedním koněm, 
s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Martinovi Bolfovýmu za 
summu 130 R bez závdanku. A jakož Mikuláš Žebráček měl na tom 
gruntě zaplaceného 12 R, ty jest Martinovi Bolfovýmu pustil, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pešků, Václav Tlumačovský, Mikuláš Žebráček, 
Jan Maňásek S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Bolfů 
za grunt 3 R. 
   Z toho přijala Babuše Miškéřových 1 ½ R a Jan bratr její  
1 ½ R.  
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Martin 
Bolfů za grunt 3 R. 
   Z toho přijala Babuše Miškéřových 1 ½ R a Jan bratr její  
1 ½ R. 
   Jakož náleželo Janovi Miškéřových na tomto gruntě 43 R, 
takové peníze prodal Martinovi Bolfovýmu za hotových 7 R. A 
tak na tom gruntě nic míti nebude. A Martin Bolfů nebude 
povinen platiti nežli po 3 R za 14 leth a po vyjití těch  
14 leth zase po 6 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Martin Bolfů za g[runt] Babuši Miškéřových 3 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Martin Bolfů za g[runt] Babuši Miškéřových 3 R. 
 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty z jistým 
dovolením Jeho [Mil]osti Pána prodal půl lánu roli pozuostalé 
po neb[ožtíku] Martinovi Bolfovým bez podsedka panu panu 
Kryštofovi z Lichtenštejna za summu 90 R bez závdanku, platiti 
má od letha ut s[upr]a po 4 R. Co se robot, kteréž Jeho 
[Mil]osti Pánu z tej roli náleží vykonávati, dotýče, ty Jeho 
[Mil]ost Pán panu Kryštofovi pasírovati ráčí do vuole své. 
Však bude povine[n] z tej roli platu Jeho [Mil]osti Pánu 
pokudž ji držeti bude, do důchodův dávati při každým s[vaté]m 
Jiří 24 gr a při svatém Václavě tolikéž. Odevzdán jemu za 
volné a svobodné. 
   Rukojmě peníze penězom. 
   Tento zápis panu Kryštofovi z Lichtenštejna svědčící jest 
darovaný a neplatí nic. 
             f 719b 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a prodán podsedek svrchu 
psaný Jírovi Závadovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má 
od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Tomáš Pěkník, Tomášek tesař slíbili R.S.A.N. 
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   Na tej roli a podsedku náleží těmto: 
   Babuši Miškéřových předních peněz 37 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 26 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového posledních peněz 
67 R. 
 
   Letha 1609 za purgmistra ut s[upr]a z jistou vuolí 
urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína, dědičného pána 
na Strážnici, prodán jest půl lánu roli v Sedlském poli bez 
podsedka Adamovi Travnickému, písaři radnímu města Strážnice, 
za summu 90 R, platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán za 
volnú a svobodnú. 
   Rukojmě za placení Pavel Macháčků, Tobiáš Purgkrábek 
S.R.S.A N. 
   Co se robot z tej roli Jeho [Mil]osti Pánu povinných 
dotýče, takové roboty Jeho [Mil]ost Pán upúštěti ráčí. Za 
kteréžto roboty Adam Travnický i budoucí potomci jeho povinen 
bude platu ročního a stálého každého roku, totiž při sva[té]m 
Jiří počna letha tohoto 1610 24 gr alb a při sva[té]m Václavě 
tolikéž do důchodův Jeho [Mil]osti Páně dávati a spravovati. 
Actum ut s[upr]a. 
 
   Na roli Adama Travnického náleží těmto: 
   Babuši Miškéřových předních peněz 37 R. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 26 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 27 R.  
 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Adam Travnický za roli ut sup[ra] 4 R. 
   Ty přijala Babuše Miškéřových. 
             f 720a 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jíra Závada za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Bolfového 2 R.  
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa přijato od Anny 
Travnické, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Adamovi Travnickém, 
za roli 4 R. 
   Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její. 
   Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] přijato od Jíry 
Závady za grunt 1 R 15 gr. 
   Dány sou do truhlice sirotčí. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty našlo se 
z rejster předměstských sirotčích při statku Jí[ry] Dětkových, 
že se těm sirotkům z roli Adama písaře, což povinen Babuši 
Miškéřových platiti, vyplniti dluhu 5 R. Po zaplacení těch 
peněz teprva Babuše Miškéřových bráti bude. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila Anna 
Adamka Písařka za roli 4 R. 
   Z toho dáno podle zápisu ut s[upr]a Janovi Kostickýmu 2 R a 
Babuši Miškéřových 2 R. 
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   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Závada za grunt 2 R. 
   Ty přijal Jan Kostický podle odvodu ut s[upr]a. 
   Od Jiříka Cibulky, náměstka Adama Travnickýho, přijato za 
roli 4 R. 
   S toho dáno Janovi Kostickému dluhu ut s[upr]a ostatní 1 R 
a Babuši Miškéřových 3 R.  
   Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upra Jíra Závada položil za 
grunt 2 R. 
   Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bolfového. 
   Též přijato za roli od Jiříka Cibulky 4 R. 
   Ty přijala Babuše Miškéřových. 
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Závada za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 2 R. 
   Téhož letha za téhož purgkmistra přijato od Jiříka Cibulky 
za roli 4 R. 
   Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její. 
   A Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Bolfového, dáno 
2 R.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jiřík 
Cibulka položil za roli peněz ročních 4 R. 
   Ty sou vydány Babuši Miškéřových na díl její. 
   Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského položil 
Jíra Závada za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 
2 R. 
   Letha 1617 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jiřík 
Cibulka položil za roli Babuši Miškéřových 4 R. 
             f 720b 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík 
Cibulka položil za roli peněz ročních Babuši Miškéřových 4 R, 
kteréž jest ona sama přijala. 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Závada 
zemřel a Anna manželka jeho tolikéž, po smrti jich obou dvou 
Pavel Hořáček, vlastní bratr její, ujal ten grunth ut s[upr]a 
v summě 40 R. A což Jíra Závada na témž gruntě zaplatil, totiž 
13 R 15 gr, to jest Pavel Hořáček po Anně manželce jeho a 
sestře své zdědil, ostatek summy platiti má každoročně po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Masařů a Jan Kopřivnický S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Pavel Hořáček 
položil za gr[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového  
2 R. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Hořáček 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 
peněz ročních 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořáček 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového  
1 R. 
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   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořáček 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového 
peněz ročních 1 R.  
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Pavel Hořák 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového  
1 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hořák 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bolfového  
1 R. 
   Zůstává při právě a přijal je Martin Mráz, následující 
purgkmistr. 
             f 721a 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních toho roku Pavel Hořák, syn 
neb[ožtíka] Pavla Hořáka, ujal jest tento grunt po otci svém 
v té summě, jak ho týž otec držel, totiž 56 R 15 gr, na roční 
placení po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jiřík 
Podivínský a Matěj Vlk S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1673 dne 19. Februarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Hořák ze Starého 
města maje grunt svrchu psaný jakožto po otci svém sobě 
odevzdaný, týž grunt odprodal jest frejmarkem Janovi Vysockému 
za summu 53 zlm 15 gr bez závdanku, placení ročně po 2 zlm. A 
co tak na svém gruntě zaplaceného měl, totižto 20 zlm 15 gr, 
to jest Janovi Vysockému za zaplacené odevzdal. Kterýžto grunt 
jemu za volný, svobodný a v ničemž nezávadný se připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Jan Vávrů a Šimon Šilha SRSAN. 
 
   Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních Matějovi Vysockému jakožto 
vlastnímu synu neboštíka Jana Vysockého grunt v tej summě, jak 
neboštík otec jeho měl, se připisuje a odevzdává, totiž za 
53 zlm 15 gr. Na kteroušto summu, co jeho neboštík otec 
             f 721b 
dal a zaplacené měl, totiž 20 zlm 15 gr alb, Matějovi 
Vysockému synu jeho se vypisují. A tak předepsaný grunt za 
volný a svobodný jemu se připisuje. 
   Rukojmě za zbývání cís[ařských], panských [a] obecních 
povinností p[an] Samuel Nejezchleba, p[an] Václav Mlýnek 
S.R.S.N. dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1726 dne 31. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zůstanouce po smrti 
neb[ožtíka] Matěje Vysockého vdova po něm Catheřina, ta se  
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jest zase provdala za Jakuba Zajíca. Když ale mezi sirotky po 
neb[ožtíku] Matějovi Vysockém a matkú jejich, též otčímem 
nadjmenovaným Zajícem o pozůstalost po otci jejich porovnání 
se činilo, nadepsaný grunt mocí porovnání mezi sebú na zámku 
při ouřadu hejtmanském učiněného na otčíma, již jmenovaného 
Jakuba Zajíčka, jest připadl. Po smrti pak manželky svej 
nadepsanej Cateřiny, tenž Jakub Zajíc gruntu 
             f 722a 
toho držeti jest nechtěl, nýbrž z svej dobrovolnej vůle prodal 
jej z tím všechným, co na něm zaplaceného bylo, totiž 20 zlm 
15 gr alb, Janovi Možkorovi za hotových třiceti jeden rýnský. 
Pročež se tenž grunt připisuje jemu Janovi Možkorovi za 
vlastní, splacením ostatní verunkovej summy 33 zlm ročně při 
posudcích nápadníkom, kteří se najdú, po 2 zlm. Odevzdán jest 
jemu bez všelikých běžících contribučenských, panských a 
obecních reštů, poněvadž až do datum zápise prodavač všechny 
povinnosti zasezelé k placení na sebe vzal. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Kratochvíla a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. 
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62 Grunt Lukáše Poláška 
 
   Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 187 nadepsaný Lukáš koupil grunth svůj od 
Kateřiny Drahokoupilky za summu 74 R. 
   Na kteroužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 32 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka spolu s Jírou 
Lorencovým z Rohatce předních peněz náleží jim 15 R. Ty jim od 
letha [15]95 při Vánocích po 4 R jíti mají. 
   Item nápadníkuom n[ebožky] Kateřiny Drahokoupilky 
posledních peněz náleží jim 17 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruthu, též povinností panských 
k témuž grunthu náležitých Vávra Venhledě, Matouš Slámků, 
Mikuláš Tuláků, Martin Kanců, Jíra Lazebníků, Petr Stodolský 
S.R.S.A.N.R.        
                                  
   Letha [15]95 položil Lukáš Polášek peněz purgkrechtních za 
grunth 4 R. 
   Sou vydány Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka. 
             f 730b 
   Jakož jest Jírovi Lorencovému Z Rohatce náleželo 7 ½ R, 
takové peníze jest Holomkovi Židu prodal. Ty jak je[mu] se 
pokládati mají, o tom napřed položeno najdeš. 
   Letha [15]96 položil Lukáš Polák za grunth peněz 
purgkrech[tních] 4 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka 2 R a 
Holomkovi dáno na místě Jíry Lorencového též 2 R. 
 
   Letha 1597 Lukáš Polášek umřel, grunt po něm zůstalý prodán 
Matoušovi Poláškovi synu jeho se vším, což k tomu gruntu 
náleží, se dvěma koňmi i z osetí[m] za summu 50 R. Závdanku 
položil při odevzdávce týž Matouš 10 R 10 gr, ty sou vydány za 
dluhy n[ebožtíka] Lukáše Poláška všech 10 R 10 gr a ostatek 
platiti má od letha [15]97 pořadně po 4 R. 
   Téhož letha [15]97 položil Matouš Polášek ročních peněz  
4 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Matouše Vlka os[tat]ních 
peněz 1 ½ R, Holomkovi Židu též dáno 2 ½ R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti Pavel 
Kutějkových, Matouš Šardickej, Mikoláš Žebráček a Jíra Konečný 
S.R.S.N. 
             f 731a 
   A ještě se dluhu zaplatiti má po témž Lukášovi Poláčkovi 
7 R 8 gr. 
   Ostatní summa náleží nápadníkům po témž n[ebožtíku] 
Poláškovi zůstalý[m], totiž Matoušovi, Matějovi a Ance macoše 
jejich. 
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   Leta 1597 Matouš Polášek prodal grunt ut s[upr]a s půl 
lánem roli robotním a jiným hospodářstvím k tomu náležitým 
Matějovi Sapákovi z Kunovic za summu 50 R. Závdanku jemu dal 
10 R. Potom týž Matěj Sapák z toho gruntu ušel a rukojemníci 
za ten grunt prodali jej za tu summu ut s[upr]a Pavlovi 
Charvátovi bez závdanku. A což Matěj Sapák 10 R závdanku za 
ten grunt položil, ty sou jemu pustili, toliko aby Pavel 
Charvát peníze purgkrechtní za rok [15]98 položil. Odevzdali 
jemu jej za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jura Vlků, Jíra Panců, Ondra Roháč, Bartoš Jana 
Bartošových S.R.S.a N. Platiti má ten grunt po 4 R při každých 
Vánocích.   
   Leta 1598 položil Pavel Charvát za grunt 3 R. 
   Ty přijal Abraham Holomek na dluh svůj. A tak již jemu ten 
dluh zaplacen. Acth[um] za purg[mistra Matyáše Prahenusa. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Pavel Charváth za grunt 6 R. 
   Ty přijal Bartoš Bílský, nápadník n[ebožky] Kateřiny 
Drahokoupilky. 
             f 731b  
   Letha 1601 v neděli po památce s[vatéh]o Bartholoměje za 
purgmistra Pavla Hulínskýho Pavel Charvát prodal jest grunt 
s půl lánem roli pustou, bez voza, bez koní urozenému panu 
Janovi Skřičkovskýmu z Pozdětína, ouředníku toho času na 
Strážnici, i bez osetí za summu 50 R. Závd[anku] dal 19 R a 
jakož náleželo Matoušovi Poláčkovi a sestře jeho na tom gruntě 
20 R, ty sou panu Janovi Skřičkovskýmu za hotových 7 R 
prodali. A tak oni na tom gruntě nic nemají. Toliko náležeti 
ještě bude na tom gruntě nápadníkom Drahokoupilovým 11 R, ty 
platiti má od letha 1601 po 4 R. Odevzdáno to jemu všeckno za 
volné a svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a 
dne nahoře psaného. 
   Ten kup a prodaj stal se z dovolením Jeho Mi[l]osti Paní a 
pana Bohuše Morkovského z Zástřizl. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil pan Jan 
Skřičkovský za grunt a roli 2 R 15 gr. 
   Ty přijal Bartoš Bílský na místě Johanky ženy své, 
nápadnice n[ebožky] Drahokoupilky. A tak tu nic nemá a zůstává 
se ještě z toho gruntu zaplatiti Mandě, nápadnici tejž 
n[ebožky] Drahokoupilky 8 R 15 gr. 
 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a urozený pan Jan 
Skřičkovský z Pozdětína, ouředník na Strážnici, prodal sám 
podsedek bez roli Václavovi Noskovi za 48 R. Závdanku jemu dal 
2 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Mathouš Peců, Jozef Bednář, Bartoš Jana Bartošových 
S.R.S.A N. 
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   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav 
Nosek za g[runt] panu Janovi Skřičkovskýmu 1 R. 
   Ten vydán Mandě Drahokoupilovej. 
 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho Václav 
Nosek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Lhotskýmu za summu  
48 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Václavů, Jozef Bednář S.R.S.a N. 
             f 732a 
   Letha a za pug[mistra] ut s[upr]a položil Jan Lhotský za 
grunt 4 R. 
   Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Drahokoupila. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Lhotský za g[runt] 4 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Drahokoupila 
ostatních 3 R 15 gr. 
   Panu Janovi Skřičkovskému prvních peněz 15 gr. 
 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty ten podsedek 
svrchu psaný po Janovi Lhotským panu Janovi Skřičkovskému 
připadl a prodal jej zase Janovi Ratibořskému za summu 40 R 
bez závdanku, platiti má od letha 1610 při každých Vánocích po 
3 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Mikuláš Šrámek a Filip Polák SRSAN. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Ratibořský za grunt p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 R 20 gr. 
 
   Letha 1610 za pzrg[mistra] Batholoměje Šlechty prodal týž 
ut sup[ra] podsedek Jan Ratibořský Pavlovi Sokolových za summu 
50 R. Závdanku jemu dal 8 R, placením od letha 1611 po 3 R až 
do vyplnění summy svrchu psaný. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Konečný, Jan Ambrů, Šimek Závada a Martin 
Mikulec S.R.S.a N. 
   Na tom g runtě náleží: 
   P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 37 R 10 gr. 
   Janovi Ratibořskému 4 R 20 gr.  
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil 
Pavel Sokolů za grunth p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Sokolů za grunth p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 3 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Sokolů p[anu] Skřičkovskému za g[runt] 3 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Sokolů položil 
za grunt 3 R. 
   Ty přijali purgk[mistr] a starší na s[irotky] n[ebožtíka] 
p[ana] Jana Skřičkového. 
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             f 732b  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Sokolů položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal purgkmistr a rada na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] 
Jana Skřičk[ovského]. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Sokolů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského 2 R.  
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Sokolů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkov[ského] 3 R.  
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Sokolů položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana[ Jana 
Skřičkov[ského] 3 R. 
 
   Letha Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Sokolů prodal podsedek svůj Janovi Kopřivnicskému za summu  
50 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 15 R, platiti má počna 
leta 1619 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Řehoř Talka a Jan Ejvanovský S.R.S.N. 
   A jakož jest Pavel Sokolů na tom gruntě zaplaceného měl 
mimo vzetí závdanku od Jana Kopřivnicského 16 R, ty jest Pavel 
tému Janovi z dobré vůle pustil. 
   Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan 
Kopřivnický položil za gr[unt] ut s[upra] 1 R 15 gr. 
   Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 2 R. 
   Ty jsou vydány p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému.  
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému peněz 
ročních 1 R 15 gr.  
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan 
Kopřivnicský položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi 
Skřičkovskému peněz ročních 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] 1 R 15 gr. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž při právě zůst[ávají] 
2 R. 
   Ty za rok 1635, [16]36, [16]37 peníze položené jsou p[anu] 
Jetřichovi Skřičkovskému odvedené. 
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   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jan 
Kopřivnický za gr[unt] svůj 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Jan Slováček na místě p[ana] Jetřicha 
Skřičkovského na činžu za rokh 1638. 
   Item položil téhož letha 1 R 15 gr. 
   Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský za rokh 1639. 
   A tak týž pan Jetřich na tom gruntě všechno vybral a nic 
více nemá k pohledávání. 
 
   Letha 1650 za purkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Janovi Kudlíkovi 
za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých 
Vánocích počna letha 1653 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Adam Moravec a Václav Cigánek SRSaNR. 
 
   Leta Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho Jan Kudlík nemohouc nápadníka 
svého pokojiti, pustil jest zase jemu, totižto Martinovi 
Janko, v tej summě, jakž jej sám ujal za 50 zlm, placením po  
2 R. A co tak Jan Kudlík přiopravil, za to jemu o příští 
Velikonoci má a svolil se dáti 1 zlr a 1 měř[ici] pšenice, 
však Kudlík jemu stolu při gruntu nechati má. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a povinnosti všelijaké Jan mladší 
Stanislavů a Jan Hrušeků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho dosednouce na ten grunt ut 
s[upr]a vidouce, aby povinnosti panské i obecní nehynuly, 
Jakub Šejda, puštěn jest od J[ejich] O[patrnosti] pánů za 
prodajnú summu, totiž za 50 zl mor[avských], budúce místo 
pusté a od spůle vystavené, za kteréžto jemu tenž Jakub Šejda 
6 zlr dal. Tak na něm nic více pohledávati 
             f 733b 
nemá. Pročež se témuž Jakubovi za svobodný a volný odevzdává. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu Matěj Solařík a Jan Stanislav 
S.R.S.N. dne a leta ut s[upra]. Placením ročně toliko samé 
obci m[ěsta] Strážnice po 2 zl mor[avských]. 
   Dne 16. Marci Jakub Šejda položil za grunt svůj obci 
městské 1 zlm, za který se jemu vypisujú pro důležitú potřebu 
obecní 2 zlm. 
 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novemb[ris] za purgmistra pana 
Johannesa Dašického Jakub Šejda položil za gr[unt] ut sup[ra] 
k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu obecního Balášovi 
na Vrbovce 1 zlm, za který souce toho douležitá potřeba 
vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
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   Letha Páně 1714 dne 15. Octobris za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Jiřík 
Vlček v držení, však sobě nepřipsaný, takový nemohouce pro 
nemožnost svou délejíc držetí, prodal z svej dobrovolnej vůle 
Janovi Durayovi za půl jedenácta rýnského, kteréžto peníze 
toliko za vystavení se počítají. Grunt ale se pouští v summě 
hlavní jak nahoře 50 zlm, které bude povinen platiti ročně při 
posudcích po 2 zlm, totiž obci městskej 46 zlm 15 gr, 
nápadníkom Jakuba Šejdy 3 zlm 15 gr. 
             f 734a 
Pročež připisuje se mu týž grunt za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Elis 
Grögr a Christoph Mihatsch S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
   Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Duray k placení na sebe 
bere. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut supra 
Pavel Příbranský od Jana Duraya, takový nemajíce jej 
připsaného prodal zase Janovi Kajdovi za 8 zlr 17 kr, kteréžto 
toliko za vystavení počítali. Pročež se jemu nyní připisuje 
týž gunt v summě hlavní verunkovej 50 zlm, kteréžto bude 
povinen platiti při posudcích po 2 zlm obci městskej 46 zlm  
15 gr a potomkom Jakuba Šejdy 3 zlm 15 gr. Odevzdán jest jemu 
za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Philipa Kajdy 
 
   Leta Páně 1780 dne 21. měsíce dubna za purgmistra pana 
Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času pozůstanúce grunt 
ut supra po neb[ožtíku] Janovi Gajdovi bez hospodáře, 
pozůstalí po něm třé synové, totiž Jan, Jozef a Philip, pak 
vdova Maryna, o to jsou se mezi sebou dobrovolně a přátelsky 
dojednali, že týž grunt po otci Philipovi Gajdovi mezi jinou 
pozůstalostí v summě jedno sto dvaceti rýnských přinechali a 
postúpili tím spůsobem, aby on Philip bratrovi svému Janovi  
30 zlr, Jozefovi 30 zlr, pak vdově a respective matce Maryně 
30 zlr 
             f 734b 
na hotově vyplatil, sobě ale 30 zlr na podíl svůj zanechal. 
Mimo toho ale taky summu verunkovou 50 zlm k splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně na sebe přijal. K čemuž když od Philip 
Kajda z čistej vůli svej přivolil, jakož taky bratrovi 
Jozefovi 30 zlr a Janovi 30 zlr, pak matce jí v domě až do 
smrti její popřítého bydlení svobodného i jinšího dobrodiní 
proukázaného vybavil a na to se dokonale vykázal, týž grunt se  
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jemu Philipovi Kajdovi za jeho vlastní, volný a dědičný se 
vším příslušejícím právem připisuje a purgrechtně odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císař[sko] 
král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností p[an] 
Jozef Svoboda a p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Václava Sochora 
 
   Leta Páně 1780 dne 22. měsíce April[is] za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil 
držitel gruntu Philip Kajda před J[ejich] Opatrnosti pány a tu 
šetrně přednesl, kterak on s Václavem Sochorem, pravým 
držitelem gruntu N purgrechtu 77, folio 911 versa pagina 
přípisu knihy tejto frejmark učinil a za tento přítomný grunt 
N 62 prohandloval a k tomu jemu Václavovi Sochorovi osumdesát 
rýnských peněz přidal. Jakož taky vejš dotčenému summu 
verunkovú, poněvadž grunt Václava Sochora čistý a dokonale 
vyplacený jest, na tamotní grunt N 77 přenesl a s tím grunt 
tento očistil. Uctivě dálejc žádající, by podle tej mezi ním 
Philipem Kajdú, 
             f 735a 
pak Václavem Sochorem dobrovolnej smlúvy jednej i druhej 
straně purgrechtní přípis se učinil. Jsouce tehdy frejmark ten 
jak od Philipa Kajdy zřetedlně přednešen, tak od Václava 
Sochora, že tomu tak a ne jináče jest, dosvěčené, týž přítomný 
grunt skrze přenešení summy verunkovní na grunt No purgrechtu 
77 čistý a vyplacený neb nezávadný, se jemu Václavovi 
Sochorovi za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším k němu 
přislušejícím právem titulo commutationi tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císař[sko] 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Anny, vdovy po neboš[tíku] Václavovi Sochorovi 
 
   Leta Páně 1788 dne 31ho měsíce ledna jakož dle testamentu 
neboš[tíka] Václava Sochora grunt ut supra na syna jeho Jana 
odporučen byl, z kterého on vdově pozůstalej, tak taky sestrám 
svým 150 zlr splatiti povinen byl a v kterémžto domě matka 
jeho neb vdova Anna až do zrostu téhož syna Jana ouplnú 
hospodyní býti ustanovená byla, tak taky ona vdova neb matka 
řečeného syna svého Jana, když on v nedospělosti zemřel, týž 
grunt dle inventáře na zámku Strážnici vyhotoveného v ceně 
šacovní za tři sta a třicet rýnských dědičně na sebe potáhla. 
A povinna 
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             f 735b 
jest tak jak v jmenovaném inventáři znamenáno se nachází 
z něho vyplati: 
   Anně Sochorce dceři svej dle inventáře po otcovi jejím  
30 zlr, dle inventáře po bratrovi jejím Janovi 43 zlr 28 kr  
3 1/3 den – 73 zlr 28 kr 3 1/3 den. 
   Magdaleně Sochorce dceři svej dle inventáře po otci jejím 
30 zlr a dle inventáře po bratrovi jejím 6 zlr 57 kr 2 2/3 den 
– 36 zlr 57 kr 2 2/3 den. 
   Pak Kateřině Sochorce pastorkyni svej dle inventáře po otci 
jejím vzdělaného mělo připadnout 30 zlr. Poněvadž ale naproti 
tomu dle inventáře po bratrovi jejím Janovi vzdělanému 
Magdaleně sestře svej zase spláceti má 36 zlr 31 kr 2/3 den, 
podle toho ona Kateřina od matcochy svej nic k pohledávání 
míti nebude, anobrž ještě 6 zlr 31 kr 2/3 den jí Magdaleně 
vyplatí. 
   A tak ona Magdalena od matky svej, to co od Kateřiny 
dostati měla, na tomto domě místo Kateřiny zjištěné míti bude, 
id est 30 zlr. 
   In summa ale 140 zlr 26 kr 2 den. 
   Když tehdy výplatu předstojící, jakž ona dílem dle 
testamentu Václ[ava] Sochora, de d[ato] 15. Febru[arii] [1]787 
a na to vyhotoveného inventáře de d[ato] 9. Maii tohož roku, 
pak dle po smrti sirotka Jana dálej zase de d[ato] 17. 
Janu[arii] [1]788 učiněného spořádání jednomu neb druhému ut 
supra přináleží, táž jmenovaná vdova Anna Sochorka vykonati se 
zavazuje, 
             f 736a 
grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jí vdově 
Anně Sochorce za její vlastní, volný a dědičný tímto od ouřadu 
gruntovního připisuje a odevzdává. Na zámku Strážnici dne a 
roku ut supra. 
 
Dle povolení vrchnostenského de d[ato] 6ho Junii [1]788 
Přípis p[ana] Tomáša Dudíka 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná smlúva 
mezi Tomášem Dudíkem stranou jednou, pak Annou manželkou jeho 
stranou druhou v příčině skrz poslední prvnímu popuštěného 
domu a zní následovně: 
   Za první: Odevzdává Anna rozená Solaříčka manželovi jejímu 
Tomášovi Dudíkovi její v Starém městě vedle Pavla Možnara a 
Carla Pavlíka pod Nrem 158 sojící dům. Naprotiv tomu 
   Za druhé: Tomáš Dudík povinen bude ty předěj v zápisu 
obmezené a Anně a Magdaleně, pozůstalým dcerám po nebošt[íku] 
Václavovi Sochorovi, náležejících jedno sto rejnských a 
čtyricet kr 2 den, id est 140 zlr 26 kr 2 den, až by k tomu 
místu přišly, splatiti. Proto taky 
   Za třetí Anna rozená Solaříčka povoluje a žádá, aby smlúva 
tato knihou přípisní stvrzena, následovně ten zvrchu psaný dům  
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aby manželovi jejímu Tomášovi Dudíkovi za vlastní, volný a 
dědičný připsaný bejti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
             f 736b 
Že tomu tak a ne jináče jest, nejenom obě stránky neumíce 
psáti, křížky při jménech jejich učinily, ale svědků Františka 
Mohelnického a Peregrina Kandlera taky schválně ku podpisu 
dožádaly. S tím tehdy se jemu ten dům za jeho vlastní, volný a 
dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává. Stalo 
se dne a roku ut supra. 
   Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel. 
 
   Hypothec. Ob diesen Hause haftet 140 Fr 32 kr 1 den, welche 
hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz de sessione 5ten Maj 1797. Prat. 
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             f 742a 
63 Gr[unt] Ondry Zeleného 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 145 nadepsaný Ondra koupil grunth svůj od 
Abrahama Holomka Žida za summu 40 R. 
   Na kterejž jest peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 
4 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po  
3 R dopláceti zuostává 36 R. 
   Ta všecka summa náleží Abrahamovi Holomku Židu. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jíra Sokolů, Tobiáš Marků, 
Janča Nováků S.R.S.A.N.R.                 
 
   Letha [15]94 položil Ondra Zelenka Holomkovi Židu peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Letha [15]95 položil Ondra Zelený za grunth svůj Holomkovi 
Židu 2 R. 
   Letha [15]96 položil Ondra Zelený  Holomkovi 3 R. 
 
   Letha [15]97 prodán podsedek od Ondry Zelenýho Bartošovi, 
synu n[ebožtíka] Jana Bartošových, za summu 40 R. Závdanku 
položil Ondrovi Zelený[mu] 5 R a což týž Zelený zaplaceno má, 
to j[es]t Bartošovi pustil 6 R 
             f 742b 
a ostatek platiti má od letha [15]97 po 3 R. 
   Letha 1597 Bartoš peněz purgkrecht[ních] položil Holomkovi 
Židu 3 R. 
   Rukojmě za placení Jíra Bartoš, Mikoláš Peců, Šimon Krejčí 
R.S.N.  
   Leta 1598 položil Bartoš Jana Bartošových peněz 
purgkrechtních za grunt svůj 3 R. 
   Ty přijal Holomek Žid, neb jemu ta summa náleží. Acth[um] 
za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Bartoš 
Jana Bartošových Holomkové Židovce na dluh jejich 3 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Bartoš Jana Bartošových za g[runt] Abrahamovi Holomkovi Židu  
3 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Bartoš 
Jana Bartošového za grunt 1 ½ R. 
   Ty přijali nápadníci Abrahama Holomka Žida. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Bartoš 
Jana Bartošového za grunt nápadníkům Holomkovým 1 R 15 gr. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Bartoš Bartošů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 3 R.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Bartoš Bartošů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 3 R. 
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   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Bartoš 
Bartošů prodal podsedek požár ut s[upr]a Mikulášovi Šrámkovi 
za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 2 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Ocas, Jakub Tarnovský S.R.S.A N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Šrámek za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 R. 
             f 743a 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Šrámek za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 2 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Šrámek za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš 
Šrámek za g[runt] Davidovi Holomkovýmu strejci Židu ostatních 
2 R 15 gr. 
   Jakož náleželo Bartošovi Janových na tom podsedku peněz 
vyplacenejch 12 R, ty jest prodal Mikulášovi Šrámkovi za 3 R. 
A tak Bartoš Janových na tom podsedku nic víc nemá a Mikuláš 
jej zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš 
Šrámek prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Ejvanovskému za 
summu 24 R peněz hotových. A tak jej zouplna a docela 
zaplacený má. 
   Rukojmě Petr Sojka, Matěj Polák jinak Večeře SRSN. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha Páně 1673 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Spěvák přednesouce 
decretati od JHMti, aby jemu nadepsaný grunt jsouc pustý, tak 
aby takový zase vystavěl, povoleno, jako i taky táž decretati 
obsahuje to v sobě, aby jemu takový grunt za zaplacený 
odevzdán byl. Z kteréžto příčiny témuž Janovi Spěvákovi za 
zaplacený se připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní Jan Studenský, Martin Boršický S.R.S.N. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1713 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukúpíce Jan Žák grunt 
ut supra od Václava Vlčka (kterýžto Václav Vlček od Mikuláše 
Tomíka frejmarkem dostal, on pak Miku- 
             f 743b 
láš Tomík jej z pustého vystavěl) a nemajíce jej až posavad 
připsaného, aby dobrý řád v městě zachován byl, nyní se jemu 
připisuje za 11 zlr 10 kr, které se toliko za vystavení 
počítají, v prodajnej pak summě ve 40 zlm, kterúžto summu 
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povinen bude platiti každoročně při posudcích po 2 zlm obci 
městskej strážnickej. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Pavel Rychlík a Jan Múčka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jan Žák grunt ut sup[ra] 
od Václava Vlčka koupený, takový dosednouce na grunt v rynku, 
kdež bratr jeho byl Jakub, který po otci jejich byl, odprodal 
Pavlovi Múčkovi za hotových 16 zlr 55 kr, kteréžto peníze 
toliko za vystavení se počítají. Grunt pak se jemu odevzdává 
             f 744a 
za summu prodajnú, jak jej Jan Žák měl, totiž 40 zlm, 
kteroužto summu bude povinen platiti obci městskej při 
posudcích každoročně po 2 zlm. Běžící pak povinnosti teprve od 
1ho Januarii 1712 roku z tohož gruntu platiti povinen bude. 
Odevzdává se jemu za volný a k užívání svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Matěj Saltzman a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1714 dne 3. Decembris za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] Pavel 
Múčka svůj vlastní, takový na žádost tetky svej Zuzanny, 
pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Jiříkovi Múčkovi, popustil 
Janovi Kudlíkovi za grunt Nro 56, jak tam při tom gruntě zápis 
obšírnějíc vysvětluje. Kteréžto popuštění poněvadž z obojí 
strany dobrovolně se stalo, týž grunt se připisuje a odevzdává 
Janovi Kudlíkovi za vlastní a dědičný bez všelikej vejminky, 
tak aby on jej moc měl spolu i s potomky svými darovati, 
prodati aneb kšaftovati dle svej a potomkův svých líbeznej 
vůle. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef 
Hůlka a Jan Múčka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra] u přítomnosti obojí strany. 
             f 744b 
   Letha Páně 1742 dne 18. Decembris za purgkmistra opatrného 
pana Antonína Jozefa Duraye a toho času spoluradních Jan 
Kudlík dostanouce ten grunt ut supra po otci a mateři svej 
jure haereditatis, takový na místě svejch spoludědiců odprodal 
Karlovi Mohelnickýmu mimo summy verunkovej p[e]r 40 zlm za  
48 zlr. Z tejto zaplaceno jako na contribuce dal 5 zlr, obci 
capital zaplatil z půlročním interessem 25 zlr 45 kr, Gajdovi 
za rúbanici sestře svej 16 zlr, jemu dodáno 1 zlr 15 kr –  
48 zlr. Přímouce takové peníze Jan Kudlík [od] Karla 
Mohelnického in optima forma juris quituje Jan Kudlík, sobě 
vymiňuje byt do plnosti roku. Pročež Karlovi Mohelnickému ten 
grund za volný a dědičný [se] připisuje a odevzdává. 
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   Za rukojmíky sobě dožádal, že chce všechny povinnosti 
vypláceti, pana Gotfrida Mayera a pana Václava Košvice 
S.R.S.V.a N. Stalo se letha a dne zvrchu psaného. 
             f 745a 
Přípis Jana Kajdy 
 
   Leta Páně 1779 dne 17. Decem[bris] za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Kateřina, 
pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Martinovi Kajdovi, posledně 
provdatá za Pavla Smaženku, grunt N 23 do Německej ulice 
patřící dílem dědičně a dílem kupem podosáhnoutý, takový obci 
městskej z příčiny, že jej obec na kerchov ku kapli s[vatých] 
Rocha, Sebastiana a Rozálie obrátiti potřebovala, s povolením 
pana purgmistra a počestnost rady jest odprodala a za takové 
peníze grunt tento od držitele pravého Mohelnického pořadně 
odkoupila. Kterýžto grunt nedajíce jej sobě připsati synovi 
svému nejstaršímu Janovi Kajdovi z čistej vůle svej popustila, 
takže on Jan Kajda s tím gruntem dle libosti vládnouti, jej 
prodati neb odporoučiti moc a právo míti má. Přitom když taky 
on Jan Kajda i ty na něm pozůstávající verunkové peníze p[e]r 
40 zl mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení na sebe přijal, týž grunt se jemu Janovi Kajdovi za 
vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan 
František Gatty a p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Cyrila Pavlíka 
 
   Leta Páně 1780 dne 30. Novem[bris] za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času po smrti nadepsaného 
držitele gruntu Jana Gajdy pozůstali jsou nápadníci vlastní 
dcery dvě, totiž Rozália provdatá za Tomáše Mlýnka a Kateřina 
             f 745b 
provdatá za Cyrila Pavlíka. Kteréžto spolu s mužami svými mezi 
sebou před Jich Opatrnost pány počestnou radú městskou 
29. Novem[bris] tohoto běžícího roku přátelsky se dojednali a 
grunt ten Cyrilovi Pavlíkovi, manželovi Kateřiny, na tento 
následující spůsob zanechali, totiž že on Cyril Pavlík, pravý 
a dokonalý držitel gruntu, pozůstati, jej odprodati aneb 
darovati a odporoučeti a slovem jak by se jemu líbilo s ním 
jednati moc a právo míti má. Nicméně ale povinen bude macoše 
Anně, po tomž neb[ožtíku] Janovi Kajdovi pozůstalú vdovu, na 
gruntě tom svobodné bydlení bez všelikého ouplatku až do její 
smrti popříti, jakož taky švagra svého Tomáša Mlýnka 
v hoferství míti tak dlouho, pokudž by se mezi sebú v dobroti 
a svornosti snášeti mohli, a to proto, že on Tomáš Mlýnek 
uxorio nomine jedno sto rýnských za ním Cyrilem Pavlíkem 
jakožto splátku z domu k pohledávání má. Kdyby ale on držitel 
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gruntu Cyril Pavlík ze švagrem svým Tomášem Mlýnkem et sic 
vice versa srovnati se nemohli, tehdy on Cyril Pavlík jemu 
Tomášovi Mlýnkovi těch 100 zlr bez odtahu položiti a tak 
dostanouce ty peníze, kam by se jemu líbilo vytáhnouti by 
musel. Ostatně cokoliv při gruntě tom k stavění zapotřebí by 
bylo, to on Pavlík sám na svůj náklad vykonati má. S tím tehdy 
grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r  
40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci k splacení 
se jemu Cyrilovi Pavlíkovi za vlastní, volný a dědičný tímto 
purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Ignác Košvic a p[an] Joz[ef] Stanislav S.R.S.V. a neomylnú. 
             f 746a 
   Laut im Urkundenbuch ut dono 845 fol. 38 einverleibten 
Quittung sind diese 40 Fr mäh[hrische] in der Stadt 
Straßnitzer Communkasse bezahlt, folglich hier mit 
Bescheidzahl 58 jud geloschet werden. 
   Dem 29ten Januarii [1]806. Prat. 
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             f 754a 
64 Grunt Ondry Roháče 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 153 nadepsaný Ondra koupil grunth svůj od 
Eliáše Rybáře a Pavla Macháčkového za summu 53 R. 
   Těch 53 R náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Macháčka trým: Janovi, 
Václavovi a Zuzanně, tak jakž v registřích nových sirotčích 
při sirotcích 21 položeno jest, 18 R 22 ½ gr. 
   Týž náleží nápadníkuom bratřím a sestrám těch sirotkuo[v] 
n[ebožtíka] Martina Macháčka, kteříž sou již ženatí a vdaný, 
Zachariášovi, Pavlovi, Anně, Johanně a Kateřině, mateři jejich 
páté 31 R 7 ½ gr.  
   Příde na každý díl s té summy po 6 R 7 ½ gr. 
   Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]95 při Vánocích na 
všech 8 dílů po 3 R, přijde z ročních peněz na každého 11 gr  
1 den 1 víd. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Blažek Kočiš, Eliáš Rybář, 
Jan Ryšánek, Jíra Konečný z Staré[ho] města S.R.S.A.N.R. 
             f 754b              
   Letha [15]95 položil Ondra Roháč za grunt peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno na tři sirot[ky] nebožt[íka] Martina Macháčka  
1 R 3 gr 3 den 3 víd a pěti nápadníkům náleží ostatek, sou jim 
vydány. 
   Letha [15]96 položil Ondra Roháč za grunt peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno na tři s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 
1 R 3 gr 3 den 3 víd a pěti nápadníkům napřed psanejm ostatek 
vydáno. 
   Letha [15]97 položil Ondra Roháč za grunth peněz 3 R. 
   Z toho dáno na tři nápadníky Martina Macháčka 1 R 3 gr  
3 den 3 víd a pěti nápadníkům dáno ostatek těch peněz.  
   Letha 1598 položil Ondra Roháč za grunt svůj 3 R. 
   Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R  
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava sirotka vzato  
12 gr 2 den. Stalo se za purgmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra 
Roháč za grunt svůj 3 R. 
   Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R  
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava s[irotka] vzato 
12 gr 2 den. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Ondra Roháč za grunt 3 R. 
   Z toho vzali nápadníci n[ebožtíka] Martina Macháčka 2 R 
17 gr 5 den a do statku Macháčkova na Václava s[irotka] vzato 
12 gr 2 den. 
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   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra 
Roháč za grunt svůj 1 R 15 gr. 
   Z toho dáno Mikulášovi Hrbkovýmu 22 ½ gr a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Macháčka do truhlice vloženo 22 ½ gr. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra 
Roháč za grunt 3 R. 
   Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberského položil 
Ondra Roháč za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 
3 R. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Ondra 
Roháč prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Tarnovskýmu za summu 
40 R bez závd[anku], platiti má každého roku při Vánocích po  
3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Charvát, Václav Častkovský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Macháčka předních peněz 27 R 
15 gr. 
   Ondrovi Roháčovi posledních peněz 12 R 15 gr.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Tarnovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka  
1 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Tarnovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Macháčka 
2 R. 
   Z toho vydáno Zuzanně 1 R a Zachariášovi 1 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Tarnovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Macháčka 2 R. 
   Ty přijal Zachariáš. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub 
Tarnovský za grunth na nápadníky Martina Macháčka 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Tarnovský za grunth na nápadníky Martina Macháčka 3 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Tarnovský nápadníkům Martina Macháčka 3 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jakub Tarnovský 
položil za g[runt] na nápadníky Martina Macháčkového 3 R. 
   Z toho dáno Pavlovi Macháčkovi 22 ½ gr, Zuzanně dáno  
22 ½ gr, Kateřině macoše dáno 22 ½ gr a na sirotky Zacha 
Macháčkového do Rybář 22 ½ gr. 
             f 755b 
   Jakož náleželo Ondrovi Roháčovi 12 R, ty jest prodal 
Jakubovi Tarnovskému za hotové peníze 3 R 4 gr.  
   Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Tarnovský na sirotky Martina Macháčka 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Tarnovský položil  za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Macháčka 3 R. 
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   Ty peníze od leta 1615 i za tento 1616 rok vydány sou 
Zuzanně, B[ratra] Pavla Věrovanského nápadnici, totiž 6 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Tarnovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Macháčka ostatních peněz 4 R. 
   Ty jsou vydány Zuzanně, manželce B[ratra] Pavla 
Věrovanského nápadnici. 
  A tak ten grunt doplatil. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti 
Jakuba Tarnovského prodán jest ten grunth Jakubovi 
Myslivcovému za summu 40 R bez závdanku, platiti má každoročně 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jíra Chasník a Martin Emríšek  
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 
3 R.  
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 
1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 
1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiří Prašťka Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského  
1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 
1 R.  
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Tarnovského 
1 R. 
   Ten přijal Martin Mráz následující purgkmistr.       f 756a 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Myslivců 
položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
 
   Letha 1644 za purgmistra Pavla Nešporka Jakub Myslivců 
v Starém městě prodal grunt svůj Janovi Horákovi za summu  
40 zlm. Závdanku jemu dal 3 zlm, placení ročně po 3 zlm. Dle 
společné domluvy Jan Horák má volka na místě Jakuba v tomto 
přítomném roce do důchodův odvésti. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti 
všelijaké Matěj Vlk a Jakub Myslivců SRSaNR. Acthum  
3. Septembris anno ut s[upra]. 
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Anna, vdova po Janovi Horákovi 
 
   L[etha] 1670 [dne] 12. Januarii za purgmistra Lorence 
Zajíčka platí za grunt svůj jedným kusem černého dobytka, 
který v reštu do důchodů panských odveden jest na rešt 
ostrovskému panství vykázaný 1 zlr 20 kr. Takové peníze za 
příjem po datě 1669 položené jsou. 
             f 756b 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho zůstávajíc ten grunt ut 
supra od rebelantů pustý a jen toliko požár a holé místo, aby 
obec města Stráž[nice] se resignovala a užitky jak J.M.C., tak 
panské u obecné růstli, puštěn jest Ondrovi Baňařovi v summě 
40 zlm bez závdanku, co pak Jan Horák na něm vyplacené, to 
jemu jeho dcera téhož Jana Horáka jakožto zeti svému darovala. 
Které se jemu za vyplacené vypisují, totiž 4 zlr 20 kr, 
ostatní summu 36 zlm platit má ročně k obci města Stráž[nice] 
po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti rozlič[né] p[an] 
Joh[anes] Dašický a p[an] Joh[anes] Jurášek SRSAN. Stalo se 
letha a dne ut supra. 
   Letha Páně 1702 dne 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Ondra Baňař položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se jemu vypisují 
3 zlm. 
             f 757a 
   Letha Páně 1707 dne 8. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bíteského a spoluradních jeho Ondra Baňař ujmouce 
sobě gr[unt] ut s[upra] a toliko holé místo jej vystavěl a 
zvelebil, však po spálení města od nepřátel rebelantů Uhrů 
v roku 1704 kdežto i tento gr[unt] zhořel, prodal jej zasej 
Janovi Vrbický[mu] za hotových 10 zlr. Které jemu toliko za ty 
zdi, které on zvelebil, dal, ostatní pak summu, v který se mu 
tento gr[unt] připisuje, totiž v 40 zlm, platiti bude ročně po 
2 zlm k obci města Stráž[nice] 33 zlr 50 kr a 7 zlr 20 kr 
Ondrovi Baňařovi, které on na tom domě vyplacené měl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti placení p[an] Jiřík 
Peldřimovský a Martin Toman S.R.S.V.N. dne a leta ut s[upra]. 
   Pamět se činí, že Jan Vrbický přijal na sebe k placení ty 
resta, co Ondrovi za 1703 a 1704 dlužen zůstal platiti, totiž 
cont[tribuci] 3 zlr 13 kr a vánoční dáňky 48 kr. Naprotiv tomu 
Ondra Baňař těch 7 zlr 20 kr svůj praetensi jemu odvedl, které 
se mu zde za zaplacené vypisují, id e[st] 7 zlr 20 kr. 
             f 757b 
   Letha Páně 1711 dne 5. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Kayzera a spoluradních jeho majíce na gruntě ut supra Jan 
Horák po svém neb[ožtíku] otci Janovi Horákovi nápadu 4 zlm  
20 gr, takové jest převedl z gruntu toho na grunt svůj 
v Bednářskej ulici No 90 a na to místo, co on tam měl, obci 
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strážnickej na letha spláceti na tento grunt uvádí, totiž těch 
4 zlm 20 gr. A tak Jan Horák nic více na tom gruntě co 
praetendirovati míti nebude. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1712 dne 15. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Jan Vrbecký 
z gruntu ut supra ještě k obci města Strážnice na letha 
spláceti 32 zlm 10 gr, že takový grunt spolu z jinými skrz tou 
uherskú rebelii na ruinu vyšel, aby jej tím lépejíc zvelebiti 
mohl, z tej summy 
             f 758a 
se jemu upúští za vystavení třetí díl, totiž 10 zlm  
23 1/3 gr alb. A k tomu hnedt ten den při posudcích pokládá 
1 zlm, ostatní summu, totiž 21 zlm 16 2/3 gr alb, bude povinen 
platiti obci městskej na spůsob jak nahoře. 
 
   Letha Páně 1716 dne 7. Octobris za purgmistra p[ana] Matyse 
Anderl a spoluradních toho času Jan Vrbecký nechtíce gruntu ut 
supra délejíc držeti, takový [z] svej dobrovolnej vůle prodal 
Janovi Šrámkovi za hotových 30 zlr i s tím vším, co na něm 
vyplaceného měl. Kterýžto grunt se jemu nyní připisuje a 
odevzdává placením ostatní verunkovej summy, totiž 21 zlm  
16 2/3 gr alb obci městskej ročně po 2 zlm za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel 
Kayzer a Jan Stanislav S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra u přítomnosti obúch stran. 
   Contrib[uci] za rok 1715 a 1716 Jan Vrbecký k placení na 
sebe bere. 
 
Přípis domu Martina Kristoňa 
 
   Leta Páně 1759 dne 11ho Augusti za purgmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Šrámek 
grunt ut supra 
             f 758b 
sobě právně připsaný, takový ze svej dobrej a volnej vůli 
svému zeťovi Martinovi Kristoňovi ve dvúch stech rýnsk[ých] 
právně popustil a jemu z ohledu toho, že do svej smrti v tom 
gruntě svobodné bydlení a polovic humna užívati bude, z tej 
summy těch 200 zlr dvacet rýnsk[ých] popustil a k tomu na 
dědictví dvanáste rýnsk[ých] a tak spolu 32 zlr upustil. 
Kdežto svým dvúm synom Jozefovi a Janovi Šrámkovi podobně 
každému po dvanásti rýnsk[ých] na dědictví z tej peněžitej 
summy ze svej dobrovolnej vůle dáti přislíbil. Pročeš se 
nadjmenovaný grunt Martinovi Kristoňovi z těma na něm obci 
městské podlužnýma 21 zl mor[avských] 16 2/3 gr alb za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
král[ovských], tak vrchnostenských a městských p[an] Jan 
Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti Jana 
Šrám[k]a, jeho dvúch synův a zeťa Martina Kristoňa dne a roku 
ut supra. 
             f 759a 
Připis Martina Kristoňa mladého 
 
   Leta Páně 1779 dne 12ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času pozůstanúce grunt 
ut supra po neb[ožtíku] Martinovi Kristoňovi pro pozůstalé 
sirotky k podělení, kterýžto dle právního inventáře 
prošacovaný následovně: nejstaršímu synovi Martinovi 
Kristoňovi v summě 200 zlr na podíl a respective dle tohož 
inventáře k splacení ostatních spoludědicův vystavený zanechán 
byl s přiražením summy verunkovej 21 zl mor[avských] 16 2/3 gr 
alb k placení obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně. Odkudž 
když to vše on Martin Kristoň na sebe přijímá, týž grunt se 
jemu za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního 
ze vším od starodávna majícím právem připisuje a dokonale 
odevzdává. 
   Rukojmě stran opravy gruntu, pak placení všelikých jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností pan 
Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesen Hause haftet 39 Fr 45 kr Stadt 
Straßnitzer Waisenamt Geldern, welche hier primo loco 
versicheret worden. 
   Sig. Straßnitz den 20ten Febr[uarii] [1]796. Ignatz Prat, 
Kanzelist. 
   II Jungkirchen haftet ab diesen Hause 80 Fr Stadt 
Straßnitzer Comungelder, 
             f 759b 
welche hier secundo loco versicheret werden. 
   De sessione 20ten April [1]805. Ignatz Prat, 
Grundbuchführer. 
   III Ausgleiche Art haftet auf diesen Hause 50 Fr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, IIIdo loco versicheret. 
   Straßnitz am 20ten April [1]805. Ignatz Prat, 
Grundbuchführer. 
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             f 766a 
65 Grunt Matouše Stehlíka 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 89 nadepsaný Matouš Stehlík drží grunth svůj 
od pana Jana Bronce za summu 105 R koupenej, kterejž jest 
podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]78 zouplna a docela 
zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Běta, 
pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Matoušovi Stehlíčkovi, ujala 
podsedek ut s[upr]a v dílu svém v summě 80 R. A tak jej má 
zaplacený. Odevzdán jí za volný a svobodný. Act[um] ve štvrtek 
po neděli masopustní letha ut s[upr]a. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1629  za purgmistra Šimona Tesařového s povolením 
slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka 
vrchnosti, prodán jest ten grunth požár s jednou čtvrtí roli 
v Sedlském poli Janovi Plidychovému za summu 150 R bez 
závdanku, platiti má to obé počnouc hned letha tohoto 1630  
při každých posudcích rok po roku po 10 R. Odevzdán jest jemu 
týž požár i s tou čtvrtí roli za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravení i stavení požáru i povinnosti 
panské i obecní Jan Masařů, Pavel Hořáček, Václav Mathoušů a 
Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N. 
             f 766b 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jann Plidychů 
položil peněz ročních k ruce s[irotků] nebožtíka Jakuba 
Tyrálka za gr[unt] a roli 5 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Plidychů 
položil za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Tyrálka, též i 
za roli peněz ročních 5 R.   
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Plidychů 
položil za gr[unt] a za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba 
Tyrálka peněz ročních 3 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Plidychů 
položil za gr[unt] a za roli s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba 
Tyrálky peněz ročních 5 R. 
   Letha 1635 za zapurgkmistra Jiříka Prašťka Jan Plidychů 
položil za gr[unt] a roli s[irotkům n[ebožtíka] Jakuba Tyrálky 
7 R.   
   Letha 1640 za purmistra Jiříka Prašťka Jan Plidychů položil 
za gr[unt] a roli za zadrželé termíny s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jakuba Tyrálky 11 R 8 gr 4 den. 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Plidych 
položil za grunth a roli a dal pšenice k obci 5 měřic, kteráž 
na roli obecní vyseta jest, v penězích 5 R. 
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   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Plidych 
dal do důchodův vína 3 v[ědra] jsouc obec quitovaná, sráží se 
jemu za to 5 R. 
   Letha 1653 dne 8. Martii za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan 
Plidych položil za grunth a roli svou 6 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra. 
             f 767a 
   L[eta] [1]654 dne 30. Novembris za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnicského Jan Plidych položil za grunth a roli svou 
k obci městské a dal vína 5 věder, v penězích 5 R. 
   To víno v těch penězích přijal purgkmistr ut supra. 
   Letha 1659 dne 7. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského Jan Plilych položil za grunth ut supra a dal 
pšenice čtyri mě[řice] po 45 kr, činí 2 R 17 gr 1 den. 
   Tu pšenici v těch penězích přijal purgkmistr ut supra 
k obci městské. 
   Letha 1661 dne 27. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického Jan Plilych položil za grunth a roli ut supra 
k obci městské 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra. 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistrovství Lorence 
Zajíčka Jan Plidlich položil za grunt ut supra 5 zlm, které 
k rukám svým přijal. 
 
   Letha Páně 1676 dne 28. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana Plidlicha 
Pavel, syn po něm pozůstalý, zaujmouce téhož gruntu i s tou 
čt[vrtí] roli a cokoliv neboštík otec jeho vyplatil. Kterýžto 
jemu za volný a svobodný se připisuje a odevzdává 
   Rukojmě za placení gruntu a všelijaké povinnosti Fridrich 
Brodský, Jan Jiříčků SRSaN. 
   Při tomto zápisu tato pamět se činí, že Pavel Plidlich roku 
1670 do Holomouce na rest Pullasovský vína voziti pomáhal, 
jemu na gruntě se poráží 2 zlm 15 gr. 
   Item roku 1671 a 1672 za purgkmistra Daniele Dašického 
položil za grunt svůj k obci městské 4 zlm. A nemajíce sobě až 
do roku [16]76 grunt odevzdaný, proto s tímto vypisováním se 
prodlelo. 
             f 767b 
   Za purgkmistra Lorence Zajíčka Pavel Plidlich položil za 
rok 1675 za grunt k obci městské 3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem. 
 
   Letha Páně 1678 dne 15. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla 
a spoluradních jeho Pavel Plidlich maje k obci městské za 
grunt svůj 84 zlm 27 gr 6 den dopláceti, takové peníze 
odkoupil jest Pavel Plidlich za summu hotových peněz 23 zlr a 
jednu pětítku vína. A tak často psaný Pavel Plidlich bude míti 
grunt svůj docela a zouplna zaplacený. 
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  Stalo se u přítomnosti pana Václava Kneyzla, purgkmistra 
města Stráž[nice] a spoluradních jeho dne a letha ut supra. 
Solutum. 
 
   Letha Páně 1707 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jana Bíteského a spoluradních jeho Běta, pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Pavlovi Pidlichovi, zdědíce grunt ut s[upra] 
prohandlovala jej v roku 1704 po vypálení města od rebelantů 
Uhrů z Martinem Tomanem za grunt jeho v počtu 77. A tak se ten 
grunth Martinovi Tomanovi za zap- 
             d 768a 
lacený a v ničemž nezávadný v summě 80 zlm, tak jak jeho 
gr[unt] drahý byl. Kterýžto gr[unt] ač sice za 150 zlm placený 
byl, však protože k němu čtvrt roli bylo 21 ½ h[onů] 
obsahující, poněvadž pak neb[ožtík] Pavel Pidlich jej zouplna 
zaplacený měl a táž roli mezi dítky neb[ožtíka] Pidlicha 
přišla, takže ten čas bez roli Martinovi Tomanovi 
profrejmarčil, peněz 70 zlm za túž roli se sráží a toliko za 
80 zlm dům se zanechává. Odevzdán jemu za volný a svobodný, 
docela a zouplna zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch 
stran. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] 
J[iřík] Peldřimovský a Ondra Baňař S.R.S.N. 
   NB. Pamět se činí, že Martin Toman ten rest aneb praetensi 
při zápise Ondřeje Baňaře se nacházející, totiž 54 zlm 8 gr  
4 den, na sebe a své dědice bere k placení komu patřiti budú. 
A Ondra Baňař nebude povinen platit, jakož v listu 909 
obmezeno jest, a to proto, že on gr[unt] tento zaplacený 
přijímá. 
             f 768b       
   Letha Páně 1713 dne 29. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Maryna, pozůstalá vd[ova] 
po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, grunt ut supra po svém 
neb[ožtíku] manželi, takový profrejmačila a handlem zadala 
Lukášovi Šumpolcovi za grunt jeho Nro 84, ku kterémužto on jí 
ještě 10 zlr přidal. Ty ale nápady aneb praetensi, jak na 
kterém gruntě jsou, tak na gruntě tom zůstati mají a každý ze 
svého profrejmarčeného gruntu platiti povinen bude, totiž on 
Lukáš Šumpolec nápad ten povinný na gruntě Ondřeje Baňaře, jak 
zápis nahoře o tom obšírněji popisuje, totiž 54 zlm 8 gr 4 den 
alb. Pročež poněvadž frejmark ten dobrovolně se stal, jemu týž 
se připisuje a odevzdává Lukášovi Šumpolcovi (okrom těch  
54 zlm 8 gr 4 den alb, které na gruntě sub Nro 77 nápadníkům, 
kteří se vynajdú, platiti na sebe bere) za volný a svobodný a 
docela zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a 
letha ut sup[ra]. 
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             f 769a 
Přípis domu Pavlovi Perglovi 
 
   Leta Páně 1774 dne 4ho Maii za purgmistra pana Antonína 
Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupili na radní 
dům pozůstalí dědici po neb[ožtíku] Janovi Šumpolcovi a tu 
přednesli, kterak dům ut supra tenž neboštík otec jejich Jan 
Šumpolec po rodičoch svých Lukášovi Šumpolcovi jest zdědil a 
nemajíce takový dle řádu purgrechtního odevzdaný, zase odemřel 
a v poručenství svém zanechal, aby týž grunt prodán a dědici 
penězi poděleni byli. K tomu cíli a konci všichni společní 
dědici se vznesli a grunt ten Pavlovi Perglovi, jenž dceru po 
neb[ožtíku] Janovi Šumpolcovi za manželku má, jakožto příteli 
neb švagrovi za summu jedno sto osumdesáte pět rýnských jsou 
dobrovolně odprodali. Kdežto on Pavel Pergl po stažení podílu 
svého ostatní summu, tak jak mezi sebú vzláštní porovnání 
mají, nápadníkům vyplatiti povinen bude. Podle toho tehdy 
opáčený grunt se jemu Pavlovi Perglovi za jeho vlastní, volný 
a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. Stalo 
se u přítomnosti společných dědicův dne a roku ut supra. 
   Svědkové strany opravování gruntu, pak placení císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
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             f 778a 
66 Grunt Martina Vlka 
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 156 nadepsaný Martin Vlků koupil jest 
grunth svůj od Matěje Vlkového bratra svého bez závdanku za 
summu 60 R. 
   Kterejž od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R 
platiti má. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Slámky 15 R. 
   Item Václavovi Slámkovi po vybrání sirotkův napřed psaných 
náleží 2 R. Na ty 2 R dal jest přípověď David Žid, strejc 
Abrahama Holomka Žida, kteréž jemu podle knih rychtářských za 
obilí dlužen byl. A tak ty 2 R témuž Davidovi Židu náležeti 
budou. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vlka náleží 43 R. Ty jim 
jíti mají, když napřed psaných 17 R vyjde též po 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Vlků a Blažek Kočiš 
S.R.S.A.N.R. 
             f 778b 
   Letha [15]95 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních za 
grunth 3 R. 
   Letha [15]96 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]97 položil Martin Vlk peněz purgkrechtních 3 R. 
 
   Leta 1598 v pátek po památce s[vatéh]o Ducha Martin Vlků 
prodal grunt ut s[upr]a se čtvrtí roli robotní, s polovicí 
osetím ozimým a jarním, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, z bránami 
a jiným hospodářstvím k tomu náležitejm Janovi Vlkovi strejci 
svý[mu] za summu 60 R. Závdanku jemu položil při odevzdávce  
3 R a ostatek platiti má od leta 1598 při Vánocích po 3 R až 
do vyplnění summy. A jakož Martin Vlků na tom gruntě 
zaplatceného měl 6 R, ty Janovi strejci svýmu pustil a tak tu 
nic nemá. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Žebráček, Jan Bartošů slíbili r[ukou] společnou 
a nerozdílnou. 
   Leta 1598 položil Jan Vlků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Z toho dáno Davidovi Holomkovýmu strejci za dluh neboštíka 
Václava Slámky 2 R.  
   A na sirotky n[ebožtíka] Bartoše Slámky vzato 1 R. Acth[um] 
za purgkmistra Matyáše Prahenusa.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Vlků 
za grunt svůj 3 R. 
   Ty sou přijaty do statku Bartoše Slámky. 
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             f 779a 
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského Jan Vlků prodal 
grunt svůj bez roli Jírovi Vlkovi za summu 50 R. Závdanku jemu 
dal 2 R, ostatek platiti má od leta ut s[upr]a po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kočiš, Mikuláš Žebráček, Bartoš Kutějků 
S.R.S.N. 
   Letha 1602 a 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho 
položil Jíra Vlků za grunt 5 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Slámky 1 R. 
   A Jan Vlků přijal 1 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jíra Vlků za grunt svůj 3 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Slámky ostatní 
1 R. 
   A Jan Vlků přijal 2 R. 
   Jakož jest za tento grunt Jíra Vlků Janovi bratru svému 
dopláceti zůstával summy 40 R, takové peníze jest týž Jíra od 
Jana bratra svého zkoupil za hotových 7 R 15 gr. A tak Jan 
Vlků na tom gruntě žádné spravedlnosti nemá.  
   A Jíra Vlků grunt svůj zouplna zaplacený má. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Jíry Vlkového grunt po něm zůstalý napřed psaný podle 
poručenství jeho prodán jest Matějovi Vlkovýmu strejci jeho za 
summu 50 R. 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Matěj Vlk prodal 
ten grunth požár, kteréhož po strejci svém dostal, Tomášovi  
Malému za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Martin Mléčko a Jan Třasohlávek S.R.S.N. 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Thomáš Malý prodal 
ten grunth Jírovi Turzovi za summu 52 R. Závdanku dal jemu  
2 R, ostatek summy platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Kneyzl, Urban Tesař, Ondra Bílků a Pavel Režný 
S.R.S.a N. 
             f 779b 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Turza 
položil za gr[unt] Pavlovi Hořáčkovi 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Turza 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořáček 1 R a Matěj Vlků 1 R.  
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Turza položil 
za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Pavel Hořáček 1 R a Matěj Vlků 1 R. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Turza položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch jest vydán Matějovi Vlkovi 1 R a Pavlovi Hořákovi  
1 R.  
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Turza položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijal Matěj Vlk 1 R a Pavel Hořáček 1 R. 
   Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jíra Turza položil 
za grunt svůj peněz 1 R. 
   Ty přijal Pavel Hořák. 
 
   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] rad[ních] jeho toho roku nápadníci 
Matěj Vlk a Pavel Hořák prodali jsou tento podsedek Jakubovi 
Chmelařovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením každoročně 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu a všelijaké povinnosti Jan 
Studenský a Martin Matějkových S.R.S.a N. 
             f 780a 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Kašpar Neyhauser 
nešťastnou příhodou na cestě se jest stratil i také takového 
gruntu po Jakubovi Chmelařovi připsaného sobě neměl, prodán 
jest týž grunt Martinovi Morávkovi za summu 40 zlm bez 
závdanku, placením nápadníkům při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Mikuláš Mozler 
a Václav Branický S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1700 dne 4. Maii za purgmistra Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho zůstávajíce vd[ova] Fijalka 
na gr[untě] ut supra, který neb[ožtík] manžel její z gruntu 
vystavěl a odevzdati sobě zanedbal a zemřel. I poněvadž se táž 
vd[ova] za Tomáše Bělocha do Bobalova provdala, ten gr[unt] 
Martinovi Sasínovi prodala za summu 51 zlm 4 gr 2 den. 
Závdanku dal jí 13 zlr, učiní na moravský počet 11 zlm 4 gr  
2 den, které toliko za stavení se platí a na summě hlavní se 
zráží, ostatních pak 40 zlm platit má ročně po 2 zlm. 
Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
  Rukojmě za opravu gr[untu] a placení Pavel Hrachovský a 
Mikuláš Šašek SRSAN. 
             f 780b 
   Letha Páně 1710 dne 26. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla 
Kaysera a spoluradních jeho jsouce gr[unt] ut s[upra] v roku 
1704 7. Janu[arii] od rebelantů Uhrů do gruntu spálený a na 
ruinu uvedený, Kristyna, po neb[ožtíku] Martinovi Sasínovi 
pozůstalá vdova, z něho zešla, na který Šimon Patík dosedl. A 
poněvadž jej jsouc na ně[m] již 4 leta, nic nezvelebil ani 
sobě připsaného neměl, nýbrž ještě kamení z něho prodával, pan  
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Pavel Hořák jakožto nápadník toho se zaujal a jej Václavovi 
Václavkovému prodal za s[umu] 40 zlm. Místo závdanku položil  
2 zlr 22 kr, které Šimon Patík, jak co tam vnitř, venku a ve 
dvoře, item plot spravil, přijal a 42 kr, které Sasínka za 
1703 na služeb[né] zaseděla a on jich zaplatil, ty mu také 
přinavrátil, reštu na služeb[né] 1 zlr 20 kr Václav Václavů na 
sebe přijal a on Šimon huménko ječmenem obseté po 2 ½ čt[vrti] 
za to jemu zanechal. Ty však dané peníze na hlavní summě se 
nic nedefalirují, nýbrž platiti jich má ročně po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za stavení gr[untu] a povinností placení p[an] Jan 
Hlubocký a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.a N. 
   Nápadníci: 
   P[an] Pavel Hořák na 15 zlm. 
   Tomáš Vlků na 15 zlm. 
   Obec stráž[nická] na 10 zlm. 
             f 781a 
   Leta Páně 1729 dne 1ho Julii za purgmistra p[ana] Jakuba 
Hrdličky a spoluradních toho času nechtíce držitelkyně gruntu 
ut sup[ra] Polexina, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Václavovi 
Václavkovi (která zatím provdaná byla za pana neb[ožtíka] pana 
Marka Lobodica z Kapoleth a zas ovdovělá) na gruntě tom delej 
hospodařiti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Matějovi 
Dudíkovi za 24 zlr a k tomu sobě vymínila, aby jí kupec 
obzvláště světničku na svůj náklad vystavěl, v kterej by ona 
do svej smrti volné a svobodné obydlení v ní bez všeho úplatku 
míti mohla, toliko prodavačka podlahu nad tú světnici a kamna 
na své outraty udělati na sebe vzala, což také kupec učiniti a 
splniti přislíbil a se zavá[za]l, jakož taky i jednu krávu aby 
sobě ve chlévě jeho chovati mohla, však hnůj hospodářovi aneb 
kupcovi zůstávati má, toliko hospodář jí každoročně ½ funtu 
slámy na stlaní darovati povinen bude. A podle toho se 
připisuje a odevzdává ten grunt nadjmenovanému Matějovi 
Dudíkovi za vlastní, bez všelikých běžících reštů až do roku 
1728 inclusive, toliko pod placení verunkovej summy ročně po  
2 zlm nápadníkom těmto: dědicům Pavla Hořáka 15 zlm, Tomášovi 
Vlkovi 15 zlm, obci městskej 10 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Brauner a p[an] Šebesta Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se 
u přítomnosti obúch stran. 
             f 781b 
Conscripci domu N 162 
Přípis domu Pavlovi Dudíkovi 
 
   Leta Páně 1773 dne 21. Junii za purgmistra pana Josepha 
Křižana a spoluradních jeho toho času majíce Matěj Dudík grunt 
ut supra sobě pořadně připsaný a za vlastní odevzdaný, 
nemohouce jej pro starost věku svého délej opravovati, 
z dobrej vůle svej odevzdal ho synovi svému Pavlovi Dudíkovi 
tímto následujícím spůsobem: 
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   Předně aby on odevzdavatel Matěj Dudík jakožto otec v zadní 
světnice (kterú však na své outraty opravovati a stavěti 
zavázán jest) svobodné bydlení až do smrti míti mohl a sobě 
jak krávu, tak s.v. ušípané držet vůlu měl. 
   Mimo toho za druhé on syn a budúcí držitel gruntu Pavel 
Dudík po smrti odevzdavatele otce svého Matěje Dudíka zavázán 
býti má dceře a respective sestře svej za Martina Miškéře 
provatej 10 zlr, Barboře provdanej za Martina Fialu 10 zlr, 
dětom po ne[božce] Maryně zemřelej provdalej za Jana 
Stanislava 10 zlr a dítěti Rozáře po ne[božce] Anči provdalej 
za Matúša Malúcha 10 zlr, v summě ale 40 zlr spláceti.  
   Podle toho tehdy připisuje a odevzdává se ten grunt 
nadjmenovanému Pavlovi Dudíkovi za vlastní, však s předešlým 
břemenem pod placení tej na tomž gruntě vězící verunkovej 
summy, totiž dědicům Pavla Hořáka 15 zlm, dědicům po Tomášovi 
Stanislavovi jináč Vlkovi 15 zlm a obci městskej 10 zlm. 
   Svědkové strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností, jakož taky opravy 
gruntu pan Ventzl Lánský a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
Stalo se přítomnosti obojí strany. 
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             f 790a 
67 Grunt Pavla Hachova  
 
   Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 273 nadepsaný Pavel Hachů drží grunth 
svůj, kterejž jest po n[ebožtíku] Václavovi Hachovi otci svém 
za summu 120 R a vinohrad též za 120 R koupil. 
   A tak jest jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a 
docela zaplatil. 
             
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav 
Vrchníčků, kterémuž grunt požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] 
Pavlovi Hachovém ujci jeho nápadem připadl, prodal jej 
Václavovi Ondrových z Koryčan za summu 80 R. Závdanku jemu dal 
5 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Vlků, Jan Nováků, Václav Vrchníčků S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Ondrových za grunt Václavovi Vrchníčkovi 3 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Barthloměje Šlechty položil Václav 
Ondrových za grunt Václavovi Vrchníčk[ovi] 5 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Ondrových za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 4 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Ondrových za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Ondrových jinak Hanák za gr[unt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R.  
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Hanáků za g[runt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R. 
             f 790b 
   Letha 1614 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Hanáků za g[runt] Václavovi Vrchníčkovi 5 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Hanák položil za grunt peněz Václavovi Vrchníčkovi 5 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Hanák Vrchníčkovi Václavovi za grunt položil 5 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Hanák položil Vácslavovi Vrchníčkovi za grunt peněz ročních  
5 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Hanák položil Václavovi Vrchníčkovi za gr[unt] 5 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán 
jest grunth svrchu psaný Jírovi Pláškovi za summu 80 R bez 
závdanku, placením po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.M.P. i 
obecní Pavel Režný a Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N. 
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   Letha 1639 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Plášek ušel 
pryč a týž grunth s povolením pana ouředníka strážnického 
prodán jest Janovi Řehořovému za summu 80 R bez závdanku, 
placením při posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Hořáček a Jan Křenovský S.R.S.a N. 
   Letha 1631 Jan Řehořů za purg[mistra] Jana Šlechty položil 
za gr[unt] 1 R 15 gr. 
   Ty přijal p[an] Martin Jankho na dluh jemu povinný.  
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Řehořů položil 
za gr[unt] témuž p[anu] Martinovi Jankovi 1 R 15 gr. 
             f 791a 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Řehořů 
položil za grunt p[anu] Martinovi Jankovi na dluh jemu povinný 
1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů 
položil za grunt p[anu] Martinovi Jankovi za dluh jemu povinný 
1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Gregorů 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovému, kteréž přijal 1 R  
15 gr.  
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů 
položil za gr[unt] Václavovi Večeřovému, kteréž přijal 1 R 
15 gr. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů 
položil za gr[unt] ročních peněz 3 R. 
   Ty přijal Václav Večeře za rok 1639 a 1640. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Gregorů 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Václav Večeřa. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Gregorů položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Václav Večeřa. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Gregorů 
položil za grunt svůj 2 zlm. 
   Ty přijal Václav Večeře za rok 1643. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Jan Gregorů 
složil Václavovi Večeřovi 1 R 15 gr. 
 
        Pusté 
             f 791b 
   Letha Páně 1702 dne 19. Maii za purgmist[ra] pana Jana 
Dašického a spoluradních toho letha Václav Pavlík ujal to 
místo pusté a jej staviti začal. Že pak ale pro douležité 
příčiny toho ku konci přivésti nemohl, protož pustil a prodal 
to Jurovi Velkému ze Slezska za túž summu, jak výše připsán 
jest, id est 80 zlm. Místo závdanku za vystavení dal jemu  
2 zlr 30 kr, summu pak hlavní platiti bude povinen ročně po  
2 zlr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za zveleb[ení] gr[untu] a povinnosti Jan Hlubocký a 
M[atěj] Sasín SRSVN. 
 
   Letha Páně 1714 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Philipha 
Černého a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut sup[ra] po 
Jurovi Velkém neb jinak Tvrdém bez hospodáře a k tomu všechen 
zruinirovaný, poněvadž on Jura Velký jinak Tvrdý pro jeho zlé 
činy a mnoho na sobě spáchané krádeže ven z města skrz posla 
             f 792a 
právního vyveden a vykázán jest, pročež aby grunty v městě ke 
zvelebení přišly a obec se rozmnožovala, puštěn jest týž grunt 
Václavovi Janíčkovi v summě jak nahoře 80 zlm bez závdanku, 
toliko aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, za vystavení se 
jemu sráží třetí díl, totiž 26 zlm 20 gr, ostatní peníze, 
totiž 53 zlm 10 gr, bude platiti povinen ročně při posudcích 
po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Philiph 
Černý a p[an] Carel Kayzer S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
   Polhocení se mu uděluje, poněvadž všechen zruinirovaný 
jest, od 1ho Januarii 1714 až do ultima Decembris 1716 od 
císařských a panských [povinností], však obecní všechno 
vybejvati povinen bude. Však toliko ještě se uvádí, že 
náležitě stavěti bude, jestli pak stavěti nebude, polhocení 
užíti nemá. 
             f 792b 
   Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času zůstanúce grunt ut supra 
po smrti Václava Janíčkového pustý, puštěn jest k vystavení 
hned v roku 1715 Ondrovi Drchalovi, kterýžto až posavad 
připsaný neměl, nyní se mu připisuje a odevzdává v summě, jak 
prve byl, verunkovej 80 zlm, placením ročně při posudcích obci 
městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Janovi Mlýnkovi 
 
   Leta Páně [1]767 dne7. Aprilis za purgmistra p[ana] 
Christofa Miháče a spoluradních toho času předstoupili na dům 
radní dědici společní po neb[ožtíku] Janovi Mlýnkovi 
přednášejíce, kterak po smrti neb[ožtíka] otce jejich 
nadjmenovaného Jana Mlýnka, též po smrti matky jejich Doroty, 
rozené po Matějovi Solaříkovi, 
             f 793a 
dům aneb grund ut supra (od Ondřeje Drchala koupený, však aš 
posavad kupcovi Janovi Mlýnkovi nepřipsaný) jim dědicům, totiš 
jmenovitě Jozefovi, Jurovi, Janovi, Tomášovi synům a Maryně 
ceři, nyní provdané za Jana Šumpolce, o takový se společně,  
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přátelsky a dobrovolně domluvili a jej Janovi Mlýnkovi jakošto 
bratrovi prodali za jedno sto padesáte šest rýnských, 
kteréžšto kupní peníze na všechny jmenované spoludědice 
k rozdělení přijíti ma[jí], a sice Jozefovi 30 zlr, Jurovi  
30 zlr, Janovi 30 zlr, Tomášovi 30 zlr, pak i Maryně sestře  
30 zlr. Podle kteréhožšto dobrovolného přátelského porovnání 
grunt ten společně odevzdali bratrovi svému Janovi Mlýnkovi a 
on takové podle rozdílu naddotčeného vyplatiti ostatním 
dědicům povinen bude. Tím spůsobem se jemu za jeho vlastní a 
volný s těma na něm obci městské podlužnýma verunkovýma penězi 
80 zlm při posudcích po 2 zlr připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opr[avu] gruntu p[an] Jan Karásek a p[an] 
Joseph Dvořák. Stalo se u přítomnosti všech dědiců die [et] 
anno ut supra. 
             f 793b 
Dle povolení vrchnostenského ouřadu de d[ato] 12ho Junii 
[1]788 
Přípis Pavla s Paravičinů mladého 
 
   Leta Páně 1787 dne 27. Decembris stal se jest dobrovolný a 
nezrušitedlný kup neb prodej mezi obcou města Strážnice 
stranou jednou, pak Pavlem s Paravičinů stranou druhou 
v příčině skrze prvních poslednímu plus offerenti odevzdaného 
domu, a to tímto spůsobem: 
   Za první: Obec města Strážnice odprodala plus offerenti 
Pavlovi s Paravičinů mladšímu jeden v Žabí ulici vedle Václava 
Kudlíka a Jana Pidlicha po Nrem 105 stojící a obci městskej 
náležejíci purgrechtní dům za summu kupní pět set padesáte pět 
rejnských. Proto takže 
   Za druhé: Obec města Strážnice povoluje a žádá, aby kup neb 
prodej tento knihou přípisní stvrzený, následovně zmíněný dům 
jemu kupcovi Pavlovi Paravičinovi mladému za vlastní, volný a 
dědičný připsaný a odevzdaný byl. Naprotiv tomu ale a 
   Za třetí: Povinen bude nynější gruntu držitel 
              f 798a(!) 
Pavel Paravičini všechny jak císařské, vrchnostenské, tak i 
městské povinnosti a quartirování vojáků vybejvati, slovem 
všechno to, co by na druhé spolupurgrechtní domy repartirované 
aneb uložené bylo, na sebe vzíti musí. 
   Že tomu všemu tak a ne jináče jest, nejenom ouřad 
rychtářský města Strážnice se podepsal, ale taky obyčejnou 
pečetí městskou to stvrzujou. 
   S tím tehdy se grunt tento Pavlovi Paravičinu mladému i 
s tím jak na jinších domech purgrechtním právem za jeho 
vlastní, volný a dědičný pipisuje a odevzdává.  
   Stalo se dne 14ho Junii roku 1788. 
   Nota. Pan Pavel s Paravičinů a respective otec nynějšího 
držitele zanechává na témž domě k další svej dispositi jedno 
sto padesáte rejnskejch. 
   Karel Svoboda, gruntovního ouřadu zastavatel. 
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             f 802a 
68 Grunt Jakuba Plachého 
 
   Ten nadepsaný Jakub Plachý podle zápisu knih starejch 
purkrechtních černejch v listu 97 drží grunth svůj od Tomáše 
Kočiše za summu 30 R hotových koupenej. 
   Kterejž zouplna docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný má.      
      
   Letha 1597 ten vejš psaný grunt prodán od Jakuba Plachého 
ze čtvrtí roli, osetí ozimé[ho] polovice, koně dva, vůz, pluh, 
brány i jiným vším příslušenstvím, jakž jej v užívání byl, 
Matoušovi Šardickému za summu 100 R. Závdanku položil Matouš 
Šardický Jakubovi Plachému 13 R a ostatek platiti má od letha 
[15]98 po 4 R. Ta všecka summa náleží dotčenému Jakubovi 
Plachému. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské 
Macek Dujhuba, Martin Vlk, Pavel Kutějkových, Mikuláš Žebráček 
S.R.S.N.  
   Leta 1598 položil Matouš Šardický za grunt svůj Jakubovi 
Plachému 4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
             f 802b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš 
Šardický za grunt svůj Jakubovi Plachýmu 4 R. 
 
   Téhož leta a purgkmistra ut s[upr]a Matouš svrchu psaný 
prodal grunt svůj se čtvrtí roli robotní Martinovi Šemberovi 
za summu 100 R. Závdanku položil 12 R, ty přijal Matouš 
Šardický, platiti má od leta 1600 po 4 R do vyplnění summy.  
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Přidal jemu k tomu vůz, 
pluh, bránu a žádného koně. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Pavel Hanáček, Jan Bartošů S.R.S.N. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Martin 
Šembera prodal grunt svůj z jednou čtvrtí roli robotní 
Václavovi Tlumačovskému za summu 100 R. Závdanku jemu dal 6 R, 
placení od letha 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Pešků, Jan Buchta, Mikuláš Chmelař, Jíra 
Pohonek R.S.A.N.S.  
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav 
Tlumačovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška  
4 R. 
 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Václav 
Tlumačovský prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Žebráčkovi za 
summu 100 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti od letha 
ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Trn, Martin Bolfů, Václav Vlk, Jan Ondrů 
S.R.S.A N. 
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   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Mikuláš Žebráček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Pláška 4 R.  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Mikuláš Žebráček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Pláška 4 R. 
             f 803a 
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa a 
spoluradních jeho prodán podsedek ze čtvrtí roli robotní 
Janovi Augustovi za summu 52 R bez závdanku, platiti má 
každého roku při Vánocích po 4 R od leta 1611. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Řehořův, Jan Kojetínský, Martin Mladíček, 
Mikuláš Konečný, všickni z Starého města S.R.S.N.R. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Eliášovi Telčarovi dluhu 5 R. 
   S[irotkům[ n[ebožtíka] Jakuba Pláška 47 R. 
   Leta a za purgmistra ut s[upra] položil Jan Augustů 
Eliášovi Telčarovi 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Augusta za grunth 4 R. 
   S toho dáno Eliášovi Telčarovi 1 R. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 2 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Augusta za grunt svůj peněz ročních 4 R na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jakuba Pláška. 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Augusta 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Pláška 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgmistra Martina Pláška(!) Jan Augusta 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pláška 2 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Augusta položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Pláška peněz ročních 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Augusta položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Pláška 3 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Augusta 
prodal ten gr[unt] požár (bez té čtvrti roli robotní) Jírovi 
Pláškovi za summu 50 R bez závdanku, placením ročním po 2 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Boletský a Jan Kopřivnicský mladý S.R.S.a N. 
             f 803b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Plášek 
položil za grunt peněz ročních  R. 
   Zůstávají při právě, má se vyhledati, komu náležejí. 
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   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Plášek položil 
za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ten jest vydán Janovi Augustovi. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Plášek 
položil za gr[unt] svůj 2 R. 
   Ty přijal Jan Augustových, poněvadž ty peníze jsou z omylu 
vypsaný a dluh do důchodů JHMti se nachází, tehdy do důchodů 
JHMti obráceny. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jíra Plášek položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a ma zaplacení dluhu do 
důchodů od Jana Augusty povinného. 
   Letha 1644 za purgmistra ut s[upr]a položil týž Plášek za 
rok 1643 za grunt svůj 2 R 21 gr 5 den. 
   Ty sou dány do důchodův. 
     
        Pusté 
 
   Letha Páně 1722 dne 25. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Antonína Duraya a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě 
ut supra Pavel Zahnaš aniž jej sobě připsaný majíce, 
z dopuštění Božího o rozum jest přišel a tak na gruntě tom 
hned od roku 1710 v nezdraví svém pozůstávajíc z něho žádných 
povinností nespravoval. Pročež 
             f 804a 
vidouce J[ejich] O[patrnosti] páni, že tudy skrz to nemalý 
újma se činí na schůzkách jak contribučenských, tak panských i 
obecních poplatků a rozjímaje sobě, že on Pavel Zahnaš 
s velikým nebezpečenstvím vyjití ohně tam v tom domě bydlí, 
pročež na žádost okoličných sousedů jemu Pavlovi Zahnašovi  
z gruntu toho jsou vykázali a týž grunt docela ruinirovaný a 
pustý pustili jsou Václavovi Pidlichovi za 2 zlr peněz 
hotových, v summě pak verunkovej jak prve 50 zlm, kteréžto 
bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 Zlm. Odevzdán 
jest jemu za vlastní s polhocením toliko od všelijakých platů 
a povinností až do Nového roku příštího, to jest 1. Januarii 
1723. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Carel 
Kayser a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut supra. 
             f 804b 
Přípis domu Martina Pidlicha 
 
   Leta Páně 1763 dne 12ho Novemb[ris] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupili společní 
dědicové po neb[ožtíku] Václ[avovi] Pidlichovi a přednášeli, 
že oni pozůstalost po neb[ožtíku] otcovi svém mezi sebe rovným 
dílem rozdělili. Poněvadž ale v tej pozůstalosti se taky dům 
vynachází, následovně žádali, aby se takový dům Martinovi 
Pidlichovi na následující spůsob připsal, a sice: 
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   Předně mají Martin Pidlich a Jan Pidlich v tom domě spolu 
bejvati, to jest Martin v přednej a Jan na dvoře neb zadnej 
světnici. 
   Za druhý mají Martin a Jan Pidlich sestrám svým spolu  
60 zlr, a sice Anči provdanej Hurbánkovej 20 zlr, Rosárii 
provdanej Zahrádkovej 20 zlr a Barboře 20 zlr z toho domu 
vyplatiti. 
   Následovně a za třetí mají ti dva bratři Martin a Jan 
Pidlich každý na tom domě 75 zlr míti a tak spolu bejvati. 
Kdyby 
             f 805a 
se ale znážeti nemohli, tak Martin Pidlich bratrovi svému 
Janovi Pidlichovi svůj díl 75 zlr zaplatiti povinen bude, co 
se ale tak rozumívá, kdyby takovú příčinu měl, která se od 
městskýho ouřadu za dostatečnú i uznala. 
   Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Pidlichovi spolu 
s těma na něm ležícíma verunkovýma penězi za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský (který povinnosti 
Martin a Jan Pidlich spolu rovným dílem zaplatiti povinni 
budú) p[an] Peter Gruner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Jury Moučky 
 
   Leta Páně 1760 dne 14. Feb[ruarii] za burgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Jura Moučka a ohlásil, že on od Martina Pidlicha 
             f 805b 
půl domu v Žabí ulici v Starém městě vedle Josepha Fialy za 
summu 76 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu takového 
půl domu právně připsáno bylo. Na kteroušto slušnou žádost se 
jemu Jurovi Moučkovi s těma na tom domě obci městské 
podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm při posudcích po  
2 zlm připisuje a odevzdává.  
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení c[ísařsko] 
král[ovské], vrchnost[enské] a městské povinnosti p[an] Johann 
Karásek a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis celého domu sub Nro 106 Jana Pidlicha 
 
   Letha Páně 1771 dne 17. Juliii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil Jan Pidlich na dům 
radní a ohlásil, kterak on druhú polovitzu toho domu od Jury 
Múčky za summu 76 zlr 30 kr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu 
ten jistý dům právně připsán byl. Na kterúšto slušnú žádost 
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             f 806a 
se jemu Janovi Pidlichovi víc psaný celý dům spolu i s tyma na 
tom domě od starodávna obci městskej podlužnýma verunkovýma 
penězi p[e]r 50 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a 
volný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a 
odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
cís[ařských], vrch[nostenských] a mněstských p[an] Johanes 
Weiner a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra. 
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             f 809a 
69 Gr[unt] Anny Pavla Němcového 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 343 n[ebožtík] Ondra Mirselů, muož Anny 
napřed psané, měl podsedek a čtvrt roli činžové a vinohrad 
v Zbavsa hoře koupenej za summu 200 R. 
   Na kteroužto summu peněz purkrechtních i s poraženým dílem 
svým, též co jest od Jiříka Dluhošového po Dorotě manželce 
jeho podle smlouvy dílu jeho zaplatila vše[mu] vyplnila 131 R 
22 gr 4 den. A tak ještě dopláceti zuostává od letha [15]94 
při Vánocích s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Němcového Kači a 
Zuzanně rok po roku po 10 R summy 68 R 7 gr 3 den. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Blažek Kočiš, Mikuláš 
Tkadlců, Matěj Bobálů a Jan Basků S.R.S.A.N.R.         
                                  
   Letha 1595 Pavel Němců položil za grunth peněz 
purgkrechtní[ch] 10 R. 
   Letha 1596 Pavel Němců položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Leta 1598 Anna Pavla Němcova jakož zuostávala za podsedek 
ut s[upr]a doplniti summy 48 R 7 gr 3 den, takové peníze 
odvedla na roli Tomáše Pěkníka, kterouž je[mu] prodala. A tak 
týž Tomáš z tej roli bude povinen sirotkům n[ebožtíka] Pavla 
Němcového doplátcet, jakž při statku o tom 
             f 806b 
obšírně napsáno stojí v rejstřích sirot[čích] v listu 153. 
   A tak Anna Pavla Němcového podsedek svůj zouplna a docela 
zaplatila. 
 
   Letha 1605 za rychtáře Jana Drabíka Anna vejš psaná prodala 
podsedek ut s[upr]a Václavovi Kašpara Matuškového za summu  
78 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od leta 1605 po 
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Vlků, Jan Nováků S.R.S.N. 
  
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav 
Kašpara Matuškového prodal podsedek ut s[upr]a Janovi 
Novákovýmu za summu 78 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek 
platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Martin Jíry Vítkového, Macek Polák, Jan Hřivnáč, 
Václav Kašpara Matuškového S.R.S.a N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Nováků za grunt Anně Němcové 2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Nováků za grunt Anně Němcové 4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Novák za grunt Anně Němcové 4 R. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Novák 
za grunth Anně Němcové 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Novák za grunt Anně Němcové 4 R. 
             f 810a 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Nováků 
prodal grunt svůj svrchu psanej Burjanovi Mikšíčkovi ze 
Škytomile za summu 90 R. Závdanku jemu dal 22 R, ostatek 
platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Ruk[ojmě] za opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně a obecní 
Jan Kojetínský, Řehoř Talků, Martin Chytroška, Pavel Režný 
S.R.S.N.  
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan 
Mikšíčků položil za g[runt] Anně Němcové neb Kotlové 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Burjan Mikšický 
položil za g[runt] Anně Němcové jinak Kotlové 4 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan 
Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Burjan 
Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Burjan 
Mikšíčků položil Anně Kotlové za grunt peněz ročních 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan 
Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové 4 R. 
   Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Burjan 
Mikšíčků položil za grunt Anně Kotlové peněz ročních 4 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením pana 
ouředníka strážnického prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a 
Janovi Křenovskému za summu 60 R bez závdanku, placením při 
posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Václav Večeřů a Pavel Plášek S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Křenovský 
položil za gr[unt] podle odkazu neb[ožky] Anny Kotlový na 
kostel a zbor strážnicský peněz ročních 1 R. 
             f 810b 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Křenovský 
položil za gr[unt] podle odkazu neb[ožky] Anny Kotlový na 
kostel a klášter strážnicský 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Křenovský 
položil za gr[unt] podle odkazu nebo[žky] Anny Kotlový na 
kostel a klášter strážnicský 1 R. 
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   Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza položil Václav 
Benda za gr[unt] svůj ut s[upr]a peněz ročních podle odkazu 
Anny Kotlový na kostel a klášter strážnický, kteréž přijal 
purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1636, [16]37, [16]38, [16]39 a 
1640 5 R 4 gr 2 den. 
 
   Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
Václav Benda prodal grunt svůj ut s[upr]a Jírovi Lipnickýmu ze 
vším příslušenstvím za summu 20 zlm. Závdanku při odevzdávce 
složil 3 zlm a co tak týž Benda na tom gruntě vyplatil, totiž 
5 R 4 gr 2 den, ty jemu Jírovi Lipnickému postoupil, rok po 
roce klásti má při posudcích po 3 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné JHM i obecní 
všelijaké povinnosti Řehoř Glivický a Jan Křenovský SRSaN. 
   Letha Páně 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Lipnický 
platí za grunt svůj a položil na kostel strážnický vedle 
odkázání Anny Kotlový 1 ½ zlm. 
   Ty přijal purgmistr ut s[upra]. 
             f 811a 
   L[eta] 1667 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] 
Dašického a spoluradních jeho Jíra Lipnický jsouce již věkem 
zešlý nemohouce pro nemožnost svou povinností všelikých 
zbejvati, pustil a podstoupil grunt svůj synu svému Jírovi 
Lipnickému za summu tou, jakž jej sám ukoupený měl, summa 
gruntu hlavní jest 60 zlm, a to všechno, co na něm zaplaceného 
měl, totiž 9 zlm 25 gr, jemu z lásky otcovskej daroval, ročně 
jej platiti povinen bude po 3 zlm na kostel strážnicský. Tímto 
zápisem se jemu odvádí a připisuje za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu i placení všelijaké i jiné 
povinnosti Jan Studenský, Jan Sasín S.R.S.a N.R. dne ut supra. 
   Na gruntě tomto otec nic víceji praetendirovati nemá Jíra 
Lipnický. 
 
   Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jíra Lipnický prodal 
grunt svůj, tak jak ho sám sobě postoupený měl, Janovi 
Bělíkovi za summu 60 zlm. Místo závdanku jemu Jan Bělík 
contributi 48 kr zaplatil a tak Jan Bělík při každých 
posudcích na kostel a klášter strážnický po 3 zlm do vyjití 
summy zpláceti povinen bude. Co se dotýče Jíry Lipnickýho jeho 
nápadu, bude se moci Jan Bělík s ním o to domluviti. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i 
obecní Jakub Jurášek a Jura Vlček S.R.S. a ner[ozdílnou]. 
             f 811b 
   Letha Páně 1680 dne 28. Julii za purgkmistra Václava 
Kneyzle a spoluradních jeho Jan Bělík majíce grunt svůj tak 
jak jej sobě postoupený od Jíry Lipnického, Jurovi Vlčkovi 
zeti svému v 60 zlm dobrovolně jest pustil, z kteréhožto  
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gruntu každoročně při Vánocích na kostel a klášter strážnický 
3 zlm do vyplnění napřed jmenovanej summy skládati povinen 
bude. Odevzdán témuž Jurovi Vlčkovi za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i 
obecní Frantz Čejka a Jiřík Hořák S.R.S.V.a N. dne a letha ut 
supra. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho ujmouce sobě nadepsaný 
Jura Vlček jinší grunt, tento jest prodal v tej summě, tak jak 
jej sám měl, Martinovi Salačovi z Kovalového za 60 zlm, 
Závdanku mu dal při odevzdávce 7 zlm 26 gr, platiti má na 
kostel a klášter strážnický po 3 zkm každoročně. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N. Martin Mlýnek a 
Václav Hořejší dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1690 dne 20. Januarii za purkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce nadjmenovaný grunt 
Martin Salač od Jiříka Vlčka v 60 zlm ukoupneý, takový jest 
z dobrovolný smlúvy prodal jest Andrisovi Ratiborskému za 
summu, který měl ukoupený, totiž 60 zl mor[avských] pouští 
             f 812a 
a za opravení a zvelebení téhož gruntu odvádí jej za hotových 
peněz 10 zl mor[avských] závdanku. Při odevzdávce položil jest 
3 zlm 12 gr alb 6 den, ostatní peníze platiti má na kostel a 
klášter stráž[nický] každoročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za odbývání povinností J.M.C., tak také J.M.Hr. a 
obci p[an] Václ[av] Mlýnek a p[an] Jiřík Bohunský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1724 dne 21. Julii za purgmistra p[ana] Philipa 
Černého a spoluradních toho času předstoupil na rathauz města 
Strážnice Jan Baňař s přednešením, že jest v smlúvu vešel [s] 
Alžbětú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Ondřejovi Ratiborském, 
o grunt ut supra a že jest takový podle obojí strany 
dobrovolnej smlúvy koupil od ní spolu i s tím, co na něm 
vyplaceno jest 3 zlm 12 gr 6 den alb, za hotových dvacet 
rýnských, a to sice bez všelikých reštů až do svatého Jana 
běžícího 1724 roku zasezelých, poněvadž ona prodavačka takové 
k zaplacení všechny na sebe vzala. Pročež poněvadž jmenovaná 
Alžběta to taky tak vše dobrovolně přiznala, týž nahoře psaný 
grunt připisuje se nadjmenovanému Janovi Baňařovi za vlastní 
s placením ostatní 
             f 812b 
verunkovej summy 56 zlm 17 gr 1 den alb na kostel a klášter 
strážnický ročně při posudcích po 3 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Dedel a p[an] Pavel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra. 
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   Leta Páně 1731 dne 8. Junii za purgmistra pana Antonína 
Duraye a spoluradních toho času po smrti držitele gruntu ut 
supra Jana Baňaře pozůstalá po něm vdova Alžběta provdala se 
za Pavla Studenského a přitom v tom časi prodala grunt ten 
z svej dobrovolnej vůle Mikulášovi Matějkovi za hotových 
dvaceti osm rýnských. Pročež podle tej jejich dobrovolnej 
smlúvy a prodavačky vysvětlení a daného povolení připisuje se 
ten grunt Mikulášovi Matějkovému za vlastní, placením ostatní 
verunkovej summy, která na tom domě k placení jest na kostel a 
klášter strážnický, totiž 56 zlm 17 gr 1 den alb, ročně při 
posudcích po 3 zlm. Contributzi a jiné povinnosti kupec za 
celý 1731 rok k placení na sebe vzal. 
             f 813a 
Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Vác[lav] Košvic a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se 
dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis domu Jozefa Stojana 
 
   Letha Páně 1751 dne 17. Novem[bris] za purgkmistra pana 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Maryna, vdova 
po neboš[tíku] Mikulášovi Matějkovi, přednesla, kterak ona ten 
mající grunt vedli Pavla Stanislava z jednej a Václava 
Pidlicha ležící Jozefovi Stojanovi za summu šedesáte devět 
rýnsk[ých] z výminkú svého svobodného bydlení do smrti, pakli 
by se srovanti nemohli, koupec deset rýnsk[ých] složiti 
povinen byl, dobrovolně odprodala. A ty na tom gruntě podlužné 
verunkové peníze 58 zlm 17 gr 1 den alb na kostel a klášter 
strážnický při posudcích, když požádané budú, ročně po 3 zlm 
zpláceti se kupec zavázal. Pročeš se nadjmenovaný grunt 
Jozefovi Stojanovi s těma verunkama za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu 
             f 813b 
a placení císařskej a městskej povinnosti p[an] Jozef Duray a 
p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a 
roku ut supra. 
   Notandum. Koupec toho domu Jozef Stojan jest vdově Maryně 
Matějkovej za tou výminku deset rýnsk[ých] složil, pročeš se 
ten dům ab hoc onere osvobozuje. Stalo se dne 23. Februa[rii] 
1752. 
 
Přípis domu Jozefa Fijaly 
 
   Letha Páně 1762 dne 7. Augusti za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupil před počestnú 
radu Jozef Stojan a přednesl, že tento grunt právně sobě 
připsaný mající Jozefovi Fijalovi za jeho grunt na Suchém 
řádku ležící folio 47 prohandloval ze svej dobrovolnej vůle, 
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naprotiv čemuž Jozef Fijala Jozefovi Stojanovi štyricet pět 
rýnských přídavku na hotově dal. Pročež se nadjmenovaný grunt 
Jozefovi Fijalovi 
             f 814a 
s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm 
podlužnýma verunkovýma penězi 56 zlm 17 gr 1 den patřících na 
kostel a klášter strážnický při posudcích, když by požádané 
byly, ročně po 3 zlm skládat povinen bude, za jeho vlastní, 
dědičný a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho toho k placení povinností a za opravu gruntu 
jak císařských, vrchnostenských i městských pan Jozef 
Stanislav a p[an] Ignatz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích 
stran dne a letha ut supra. 
 
Přípis Jana Fiale 
 
   Leta Páně 1774 dne 28. měsíce února za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času pozůstal po 
neb[ožtíku] Jozefovi Fialovi grunt tento mezi dědice Martina, 
Cyrila a Jana synů na podíly, kterýžto dle právního inventáře 
a připojeného rozdílu na syna Jana v summě 70 zlr jest 
připadl. Jakož taky on řečený Jan Fiala v tej summně těch 
sedumdesáti rýnských jej dobrovolně na sebe přijímá spolu i 
s těma na něm od starodávna vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 
56 zlm 17 gr a 1 den alb na kostel a klášter strážnický při 
posudcích po 3 zlm skládat majícíma. Podle toho grunt tento se 
jemu Janovi Fialovi za volný a svobodný odevzdává. 
   Svědkové strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Večeřa a 
pan Ignatz Košvic S.R.S.V.a N. 
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             f 821a 
70 Grunt Blažka Kočiša 
 
   Letha Páně 1568 podle zápisu knih starejch sirotčích o 
jedné desce v listu 245 nadepsaný Blažek Kočiš drží grunth, 
kterejž byl koupen od Vaňka Malhotského za summu 90 R, kterejž 
jest již zouplna a docela zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.                 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku nebožtíka Blažka Kočiše Markyta manželka jeho 
koupila požár ut s[upr]a za 2 koňmi a z jednou roubanicí za 
summu 70 R. Z toho sobě srazila dílu svého 59 R 15 gr, zůstává 
dopláceti sirotkům 10 R 15 gr, placením od letha 1607 po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Slováků, Jíra Provazníků S.R.S.A N. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a  Markyta, pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Blažkovi Kočišovi, položila závdanku za 
podsedek ut spr]a na s[irotky] n][ebožtíka] Blažka Kočiše 2 R 
15 gr. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Kovář 
pojmouce sobě Markytu ut s[upr]a za manželku, prodal požár ut 
s[upr]a Filipovi Urbánkovýmu z Pavlovic za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1607 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Večeře, Jíra Těšínský, Václav Bílek, Valenta 
Krnovský R.S.A N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Filip Urbánků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Kočiše 4 R. 
             f 821b     
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Filip 
Urbánků na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Kočiše ostatní 4 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Filip 
Urbánků Jiříkovi Kováři 4 R. 
   Jakož Jíra Kovář zuostával dopláceti na místě Margity 
manželky své, což ona mimo díl svůj přebrala 19 R 15 gr, ty se 
předně z toho gruntu vyplniti mají a potomně Jírovi Kovářovi 
pujdú. 
   Z tej summy zaplatit se má dluhův lidem toto: 
   Obci předměstské půjčených peněz n[ebožtíku] Blažkovi 
Kočišovi 4 R. 
   Synům n[ebožky] hospodyně, která ve dvoře přebývala 3 R. 
   Bumbálkovi do Bobalova 1 R. 
   Tomášovi Ondry Zelených za hříbjata 7 R 15 gr.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Filip Urbánků obci předměstské za podsedek 4 R. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa prodal podsedek 
svrchu psaný Filip Urbánků Šimkovi Sedláčkovi za summu 60 R. 
Závdanku jemu dal 15 R, ostatek platiti má od leta 1611 po  
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Polák tesař, Beneš Hlásný S.R.S.N. 
   Leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Šimek Sedláčků za 
podsedek 3 R. 
   Zůstávají při právě města Strážnice, jsou vydány Matoušovi 
Chroustovi. 
   Na tom podsedku nálěží těmto osobám: 
   Bumbálkovi do Bobalova 1 R. 
   Tomášovi Ondry Zelených za hříbata 7 R 15 gr. 
   Jírovi Kovářovi po Margitě manželce jeho 28 R 15 gr. 
   J.M. Pánu odběžných po Filipovi Urbánkovém 7 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Šimek 
Sedláčků za grunt 3 R. 
   Z toho dáno Bumbálkovi do Bobalova 1 R. 
   Tomášovi Ondry Zelených za hříbata 2 R.   
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Šimek 
Sedláčků za grunt 4 R. 
   Ty sou přijaté k ruce panské po Tomášovi ut s[upr]a. 
             f 822a 
   Letha 1614 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty Šimek 
Sedláčků položil za grunt 4 R. 
   Z toho vydáno k ruce panské po zběhlém s[irotku] ostatní  
3 R a Jírovi Kovářovi 1 R. 
   Více položil 1 R, ten přijal Jíra Kovář. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimek 
Sedláčků aneb Vodislavský položil za grunt 4 R. 
   Ty přijal Jiřík Zaměsknal na díl manželky své.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského položil 
Šimek Sedláčků za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty sou vydány Jírovi Kovářovi na díl manželky jeho. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Šimek 
Sedláčků položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty sou vydány Jírovi Zaměstknalovi po manželce jeho. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šimek 
Sedláků položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty sou vydány Jírovi Zaměstknalovi po manželce jeho. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Šimon 
Sedláků aneb Vodislavský prodal ten grunth Janovi 
Kopřivnickému za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má 
každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jan Augusta a Mikuláš Zářecký  
S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Kopřivnicský 
položil za grunth Mandě Zaměstknalce 2 R. 
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   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan 
Kopřivnicský položil za gr[unt], kteréž Manda Zaměstknalka 
přijala 1 R.  
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan 
Kopřivnicský položil za gr[unt], kteréž Pavel Pfayfer na místě 
Mandy manželky své přijal 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] svůj Pavlovi Pfayferovi na místě Mandy 
manželky jeho. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Kopřivnický 
položil za gr[unt] svůj, kteréž přijala Mandalena, manželka 
Pavla Pfayfera 1 R. 
             f 822b 
   Letha 1642 za purgmistra pana Martina Mrá[ze] [Jan] 
Kopřivnický mladý [položil] za grunt svůj 1 R. 
   Ty přijala Manda, manželka Pavla Feyfera za rok 1640. 
   Letha 1645 za purgmistra Pavla Nešporka Jan Kopřivnický 
mladý položil za gunt svůj 1 R. 
   Ty přijal Pavel Feyfer. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jan Kopřivnický mladý zemřel, pan purgkmistr 
a spoluradní prodali jsou ten grunt Jírovi Matýskovi za summu 
60 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.Mti Páně i obecní Adam Moravec a Jíra Stanislavů  
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho ten grunt ut supra po smrti Jíry Matýskového 
všechen spuštěný pan purgkmistr a páni prodali sou Janovi 
Kudlíkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých posudcích komu náležeti bude po 2 R. O[devzdán] z[a] 
v[olný] [a] s[vobodný]. 
   Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Plidlich a Jíra Křepka 
SRSNR. 
             f 823a 
   Letha Páně 1666 dne 23. Septembris za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho ten grundt ut supra po 
smrti Jana Kudlíka pan purgkmistr a spoluradní prodali sou ten 
grunt Ondrovi Skácelovi za summu prodajnou 60 zl mor[avských]. 
Závdanku položil 2 zl mor[avské], ostatní summu platiti 
každého roku při držaných posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
JMti Páně i obecní Jan Dvořák a Jakub Kudlík S.R.S.A N.R. 
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   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra 
nevystavený, tak aby povinnosti panské i obecní nehynuly, 
prodán jest týž grunt od J[ejich] O[patrnosti] pánů Janovi 
Múčkovi za summu prodajnú 40 zl mor[avských] bez závdanku, 
placením při každých posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán 
za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za zbývání cís[ařských], p[anských] i obecních 
povinností S.R.S.N. Matouš Surý a Jan Sasín dne a leta ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1688 dne 5. Juliii za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho tak jakž grunt ut supra 
prodán byl Janovi Múčkovi za summu 40 zlm, přiženíce se tenž 
Jan Múčka do dědiny Kněžduba, uznajíc J[ejich] O[patrnosti] 
páni, aby tenž grunt k ruině nepřišel a skrz to povinnosti 
císařské, panské i obecní nehynuly, 
             f 823b 
odprodali jsou tenž grunt Říhovi Brumovskému v tej summě, 
totiž za 40 zlm bez závdanku, platiti má jej ročně při každých 
posudcích po 2 zlm. 
 
   Letha Páně 1689 dne 3. Martii za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho postúpíce Říha Brumovský 
grunt ut supra Bartoňovi Přibylovi za summu, tak jakž jej sám 
mněl, totiž za 40 zlm, uznajíce J[ejich] O[patrnosti] páni, 
aby povinnosti c[ísařské], panské i obecní nehynuly, nýbrž 
grunty se zvelebovaly, připisuje se Bartoňovi Přibylovi za 
volný a v ničem nezávadný. Tak jakož jinším za vystavení 
gruntu se upouští tím podobným spůsobem Bartoňovi Přibylovi za 
zaplacené vypisují 4 zlr 30 kr. 
   Rukojmě za povinnosti c[ísařské], panský a obecní a gruntu 
zvelebení p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Tomáš Svoboda 
S.R.S.N., placením ročně k obci po 2 zlm. 
 
   Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Bartoň Přibyl položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 2 zlr, za které se jemu vypisují  
2 zlm. 
             f 824a 
   Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce Žofia, pozůstalá 
vd[ova] po neb[ožtíku] Tomášovi Kolesíkovi, grunt ut supra, 
který on neb[ožtík] Kolesík od Bartoňa Přibyly jest toliko 
pustý požár kúpil za 6 zlr, kteréšto peníze se toliko za ty 
peníze, které Bartoň Přibyl obci strážnickej jest položil zas 
za 6 zlr a ostatní jemu spláceti měl na letha, ten grunt 
neb[ožtík] Kolesík sobě připsaného neměl. Pročež po smrti jeho 
dotčená Žofia provdala se za Matúše Malatu a tenž grunt jemu  
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púští a tak se jemu týž grunt púští v summě ut supra, totiž  
40 zlm. Však že on jej všechen zruinirovaný ujal, aby jej tím 
lépeji opravovati mohl, upúští se jemu třetí díl, totiž 13 zlm 
10 gr, a tak se jemu zůstává k doplacení obci městské 
strážnickej na letha po 2 zlm kladúce, totiž 24 zlm 28 gr  
4 den, a ostatní 1 zlm 21 gr 3 den sirotkom neb[ožtíka] 
Bartoňa Přibyly. Připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinností všelijakých p[an] Jan 
Hlubocký a Václ[av] Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
             f 824b 
Přípis Cyrila Stanislava 
 
   Leta Páně 1780 dne 24. měsíce února za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Pavel 
Stanislav grunt ut supra od předchozího držitele ukoupený, 
takový nedajíce sobě pořadně připsati jest odemřel, kdežto na 
potom dle právního inventáře a v něm podotknutých podílův 
nápadem jej Cyril Stanislav na stranu svú potahl v summě  
230 zlr spolu s těma na gruntě tom ještě pozůstávajícíma  
26 zlm 20 gr. Kteréžto poslední summu těch dvaceti šest 
zlatých moravských dvacet groší bílých povinen bude, a sice 
obci městskej strážnickej ročně po 2 zlm – 24 zlm 28 gr, pak 
nápadníkům neboš[tíka] Bartoňa Přibyly 1 zlm 21 gr 3 den při 
posudcích zaplatiti. Podle toho aby vejš jmenovaný Cyril 
Stanislav do pravého držení gruntu toho uveden byl, na žádost 
slušnú jeho grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se 
jemu často psanému Cyrilovi Stanislav[ovi] za jeho vlastní, 
volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelijakých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Svoboda a pan Karel Parabicini S.R.S.V.a N. 
             f 825a 
Přípis Jana Stanislava 
 
   Leta Páně 1788 dne 8ho měsíce února stal se dokonalý a na 
časy budoucí nezastupitedlný kup a prodej domu mezi Cyrilem 
Stanislavem jakožto prodavačem stranú jednú, pak Janem 
Stanislavem, synem prodavače, jakožto kupcem stranú druhú na 
tento následující spůsob: 
   Za první prodává od sebe a potomků svých Cyril Stanislav 
dům svůj v Žabí neb Staroměstskej ulici podle Jana Fiale a 
Jozef[a] Stanislavovského(!) ležící synovi svému Janovi 
Stanislav[ovi] za summu jedno sto a padesát rýnských, které ne 
hned, ale až po smrti prodavače tam, kam on je odporučit 
chtíti bude, složiti zavázán býti má. Jestli ale bez 
poručenství by se pominul, tehdy nápadníkům nechť se rozdělí.  
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Přitom však 
   Za druhé prodavač sobě vymiňuje, aby v tom prodávajícím 
domu do svej nejdelší smrti svobodné bydlení bez překážky míti 
mohl, jakož taky místo pro potřebný dobytek a schránu pro 
všelijaké outěžky zemské. Dálejíc 
   za třetí za věrnú službu Kateřiny dcery svej mimo všeho 
dědičného jí připadnut[ého] mohoucího podílu podobně v domě 
tom, kdyby se jí vdaj takový netrefil, že by své vlastní 
obydlí vzlášť míti mohla, v sedničce na dvoře buď sama, buď 
s manželem svým obydlí i pro krávu a ušípané chlév a schránu 
pro zemské útěžky míti má. Toliko povinna bude gruntu držiteli 
každoročně tři rýnské platiti a nad tú světničkú neb obydlím 
všechnu opravu, ano 
             f 825b 
i co nového by zapotřebí bylo, slovem celý svůj příbytek 
spravovati a v dobrém stavu držeti, nadto kdyby tamodtudt 
vytahnúti se jí líbilo, gruntu držitel žádnej náhrady činiti 
povinován nebude. K tomu 
   Za čtvrté prodavač Cyril Stanislav uvoluje se synovi svému 
a budoucímu gruntu držiteli Janovi Stanislav[ovi] dokud on 
otec živ bude jak na stavení buď nového něco, neb jedině 
opravu sprostú polovicú napomáhat a tím synovi svému starost 
zlehčiti, však důvěříce se, že on otci svému všechnu povinnú 
uctivost a vážnost proukázati neopomine. Co se pak 
   Za páté těch na tom gruntě zjistěných verunkových peněz  
26 zl mor[avských] 20 gr alb dotejče, ty kupec Jan Stanislav 
k splacení po 2 zlm ročně na sebe potahuje. Ostatně 
   Za šesté kdyby skrze neštěstí ohně, od čehož Bůh milostivě 
uchovej, v čas, když by dotčená dcera, jak vejš dotčeno, 
v světničce tej bývala, to staveníčko zhořelo, ten bratr 
držitel gruntu k vystavení novému polovičnú outratu nésti 
zavázán bude. 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Čemuž všemu že tak a ne jináče jest, pro stálost toho 
nejenom kupec svú vlastní rukú se podepsal, anobrž 
             f 826a 
taky níže psaných svědkův, jim však bez újmy a škody, 
k spolupodpisu dožádal. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne a roku ut supra. 
 
   + Jan Mlýnek                      Cyril Stanislav, prodavač 
   + Pavel Pergl, svědkové dožádaní + Jan Stanislav, kupec 
    
   Vedle předstojícího contractu kupu a prodeju grunt tento se 
jemu Janovi Stanislavovi za vlastní, volný a dědičný od ouřadu 
gruntovního připisuje a odevzdává. 
   Na zámku Strážnici dne a roku ut supra. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 300 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 8te Julii 1802. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 105 
einverleibten Quittung diese 300 Fr bezahlt, solglich hier 
gelöschet werden. 
   De sess[ione] 23. Martii [1]811. 
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             f 833a 
71 Grunt Blažka Kočiša 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 186 nadepsaný Blažek má grunth svůj s puol 
lánem roli od Jana Krsova, s kterejž byl Vávra Pekař ušel, za 
summu 110 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 64 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti má 46 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Tobiášovi Krsovému i s tím, což jest jemu Mikuláš 
Tuláků švagr jeho po Dorotě sestře jeho pustil, 30 R 16 gr  
5 den. 
   Item Janovi Krsovému bratru jejich též náleží 15 R 13 gr  
2 den. 
   Ta spravedlnost těm všem tře[m] nápadníkuom od letha [15]95 
při Vánocích rok po roku každému po 2 R jíti má. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Václavových, Jan 
Emrichů S.R.S.A.N.R.               
                                  
   Letha 1595 položil Blažek Kočiš peněz purgkrechtních za 
grunth svůj Tobiášovi Krsovi 6 R. 
   Letha [15]96 položil Blažek Kočiš peněz purgkrechtních 
Tobiášovi Krsovi 6 R. 
             f 833b 
   Letha [15]97 položil Blažek Kočiš za grunth peněz 
purgkrechtní[ch] 6 R. 
   Ty přijal Tobiáš Krs. 
   Leta 1598 položil Blažek Kočiš za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Tobiášovi Krsovi 6 R. Acth[um] za purgmistra 
Matyáše Prahenuse. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Blažek 
Kočiš za grunt svůj Dobiášovi Krsovýmu 6 R. 
   Ještě na rok dovzíti má 16 gr 5 den. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Blažek Kočiš za g[runt] 6 R. 
   Z toho dáno Tobiášovi Krsovému 16 gr 5 den. 
   A Janovi Krsovému předních peněz 5 R 13 gr 2 den. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Blažek 
Kočiš za grunt 6 R. 
   Ty přijal Jan Krs. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Blažek 
Kočiš za grunt Janovi Krsovi 2 R. 
   Zůstává ještě doložiti 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Blažek Kočiš za g[runt] Janovi Krsovi ostatní 2 R. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
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   Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku pozůstalého po neb[ožtíku] Blažkovi Kočišovi 
Jan syn jeho koupil podsedek požár ut s[upr]a s půl lánem roli 
robotní, se 2 koňmi, 2 hříbaty, roubanicí od Michale a 
z loukou pod rybníkem lhotským za summu 128 R. Z toho sobě 
srazil dílu svého 59 R 15 gr, zuostává dopláceti 68 R 15 gr, 
placením při každých Vánocích po 8 R. Odevzdáno jemu to za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Pěkník, Mikuláš Jurků, Thomáš Hlučínský, 
Matěj Dujhubů S.R.S.A N. 
             f 834a  
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty purgmistr a 
páni prodali podsedek bez roli zhořelý, pozuostalý po 
n[ebožtíku] Blažkovi Kočišovi, Václavovi Bílkovi za summu  
40 R. Závdanku položil 3 R, ty jsou vydány na zaplacení dluhů, 
ostatek platiti má od téhož letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán 
za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jakub Šuman, Filip Urbánků S.R.S.A N.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Bílků za podsedek Jírovi Kováři 2 R.  
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Bílků za podsedek Jírovi Kovářovi 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Bílků za podsedek Jírovi Kovářovi 4 R. 
   Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Bílků za gr[unt] Jírovi Kovářovi 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Václav Bílků položil 
Jírovi Kovářovi za grunt 4 R. 
 
   Leta 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Bílek 
umřev Martin Barvánek pojal manželku po něm zůstalou a položil 
za grunt peněz ročních 6 R. 
   Ty sou vydány Jiříkovi Zaměstknalovi kováři. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Barvánek položil za grunt Jírovi Zaměstknalovi kováři, kteréž 
jest vyzdvihl 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Barvínek položil za grunt Jírovi Zaměstknalovi 1 R. 
 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka po smrti Martina 
Barvínka prodán jest ten grunth Ondrovi Bílkovému bez závdanku 
za summu 40 R, platiti jej má ročně po 4 R. Z toho sobě sráží 
dílu svého po matce své, manželce Martina Barvínka otčíma jeho 
17 R 15 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Martin Kyjovský a Jan Peška S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Ondra Bílků položil 
za gr[unt] peněz ročních 4 R. 
   Ty jsou vydány Mandaleně Zaměstknalce. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Ondra Bílků 
položil za gr[unt] Mandě Zaměstknalce peněz ročních 2 R. 
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             f 834b 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Ondra Bílků 
položil za gr[unt], kteréž Pavel Pfayfer na místě Mandy 
manželky své přijal 2 R. 
   NB. Podle bedlivého vyhledání našlo se, že Mandalena 
Zaměstnalka i Pavel Pfeyfer manžel její na tom gruntě přebrali 
1 R. Tehdy urovnali se Pavel Pfeyfer z Ondřejem Bílků, za 
kterýžto 1 R má jemu dáti 1 bečku novou desítkovou. A tak 
Manda Zaměstnalka na tom gruntě nic víceji nemá. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po smrti Ondry Bílkového Matěj Gejda pojmouc 
sobě Johannu, vdovu po něm pozůstalou, za manželku, prodal 
grunth ut supra bez závdanku Jiříkovi Sasínovi za summu 50 R, 
platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i povinnosti všelijaké J.M. Páně 
i obecní Jura Bahno a Matěj Gejda SRSaNR. 
 
   Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Matěj Matějků pojmouc sobě Katheřinu, 
pozůstalou dceru po neb[ožtíku] Ondrovi Bílkovi, za manželku, 
prodal grunth ut supra Adamovi Plilichovi za summu 50 R. 
Závdanku jemu dal 1 ½ zlm, ostatní summu platiti má každoročně 
po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Plilich a Jiřík Podivínský SRSaNR. 
             f 835a 
   L[eta] 1674 [dne] 20. Julii za purgkmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních jeho Ondra Jurášek zanechajíc gruntu, na kterým 
mnohá letha zůstával a sobě odevzdaného neměl, aby pak týž 
grunt do konce k spuštění nepřišel J[eho] O[patrnosti] páni 
pan purgkmistr a páni prodali sou týž grunt Janovi Drytomskýmu 
za summu 50 zlm bez závdanku, placením každoročně při držaných 
posudcích nápadníkům po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i 
obecní Pavel Wolf, Jan Ratibořský SRSaN. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakož Matěje 
Matějkového manželka Kateřina, jak zpředu Ondry Bílkového 
dcera, grunth ten ut s[upra] zcela a zouplna zaplacený měla, 
pozůstavíc vlastního syna Václava Matějkového, takový grunt 
jemu z mateřské lásky zadává a za zaplacený a v ničem 
nezávadný v těch 50 zl mor[avských] odevzdává, že druhý bratr 
Jan nic více na něm praetendirovati nemá. 
   Rukojmě za vystavení gruntu S.R.S.N. Václav Mlýnek a Matěj 
Bártků dne a leta ut s[upra]. Solutum. 
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             f 835b 
Přípis domu Martina Baňařa 
 
   Leta Páně 1762 dne 10. Maii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstúpil Martin Baňař a 
přednesl, že poněvadž se on na snešení celej purgmistrovskej 
ouřadu u pana rychtáře Mayera z dědicama Matějovskýma, a sice 
z Annú Brožovičů a Jozefem Matějkem, přátelsky  porovnal, 
následovně oni dědici Matějovskej po takovým přátelským 
porovnání jemu Martinovi Baňařovi v roku 1744 dne  
16. Decemb[ris] písebně od sebe dali, že oni po něm straniva 
tej pozůstalosti nic k pohledávání nemají, i taky z domu každý 
svůj podíl dostal, každý po 6 zlr. Jakož taky přilošený 
přátelský porovnání proukazuje Martin Baňař, ale až posavad 
takový dům právně připsaný neměl. Pročež se nadjmenovaný dům 
Martinovi Baňařovi za jeho vlastní, 
             f 836a 
volný a dědičný připisuje a odevzdává s těm na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi 50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Joseph 
Vychodil a p[an] Ignác Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Stanislava 
 
   Leta Páně 1779 dne 20ho měsíce ledna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Martina Baňaře držitele gruntu dům tento ut supra 
dle právního inventáře de dato 22. Septem[bris] [1]762 na po 
něm pozůstalú vdovu Kateřinu rozenú Polešáčku dědičným právem 
připadl. Z kteréhožto ona dceře svej Maryně rozenej Šejdovej 
z ohledu, že otec její neb[ožtík] Jacub Šejda za času 
trvajícího manželství na tenž dům nemalý náklad vedl a jej 
zlepšil, dle přátelského porovnání na radním domě d[e] d[ato] 
18. Janu[arii] [1]770 konané ho jednu polovici postúpiti se 
uvolila. Dálejc pak nyní když ji Marynu dceru svou za vejš 
jmenovaného Jozefa Stanislava provdala, ještě i tou druhú 
polovici z lásky a náklonosti mateřskej jí dceře svej per 
actum inter vivos jest darovala a ne- 
             f 836b 
dajíce jej sobě připsati jí zcela zanechala. Ona pak jménem 
věna manželi svému Jozefovi Stanislav[ovi] tím spůsobem 
odevzdat nechala, aby on jako ze svým vládnúti a dle libosti 
porúčeti mohl. Jedině to od strany vdovy Kateřiny, posledně 
ovdovělej Šejdovej, nyní ale znovu provdatej za Jozefa 
Vinkleřa, se vyjímá a obmezuje, že nastávající držitel gruntu 
Jozef Stanislav ji Kateřinu jakožto matku manželky svej 
společně s manželem Jozefem Vinkleřem až do smrti jednoho i 
druhého v domě tom svobodné přebývání a co k tomu přináleží 
popříti a jim všechnu uctivosti proukázati povinen býti má. 
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S tím tehdy grunt ten spolu i s těma na něm vězícíma 50 zl 
mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu 
předjmenovanému Jozefovi Stanislav[ovi] ze vším od starodávna 
k tomuž gruntu přináležejícím právem za vlastní, volný a 
dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
vrchnostenských, městských, tak jako král[ovských] povinností 
pan Ignác Košvic a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N. 
             f 837a 
Dle vrchnostenského povolení de 25ho Julii 1788 
Přípis Kateřiny Vinkléřky 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se jest dobrovolný a 
nezastupitedlný kup a prodaj mezi Kateřinou ovdovělou 
Vingleřkou stranou jednou, pak právem představeným poručníky 
pozůstalého sirotka po neb[ožtíku] Jozefovi Stanislavovi 
stranou druhou a jest následující: 
   Za první prodávají poručníci masse Stanislavovskej 
s povolením slavného práva panství strážnického Kateřině 
ovdovělej Vinkleřce jeden v Žabí ulici pod Nrem 109 vedle 
Cyrila Stanislava a pana Martina Tománka stojící dům za 
hotovou kupní summu tři sta rejnských, id est 300 zlr. 
   Za druhé povinna bude zmíněná Kateřina Vinkleřka téhož 
sirotka Cyrila až do zrostu jeho při sobě míti, jej potřebně 
šatiti a živiti, jakož taky na touž kupní summu p[e]r 300 zlr 
poručníkům téhož sirotka revers k rukám odevzdati. Dálejc a 
   Za třetí poněvadž jí vdově Vinkleřce týž dům v tej ceně  
300 zlr zaprodaný jest, tehdy ona vnukovi svému Cyril 
Stanislavovi dvoje honce roli za Skalickou bránou vedle 
Šebestiana Mičky a Smaženkovskej ležící mimo budoucího 
dědictví zadává a dobrovolně daruje, které on sobě připsati 
dáti právo má. S tím tehdy a 
   Za čtvrté níže podepsaní poručníci povolujou a žádají, aby 
týž dům jí Kateřině Vinkleřce 
             f 837b 
za její vlastní, volný a dědičný právně připsaný a odevzdaný 
bejti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a ne jináče jest, nejenom obě stránky 
vlastníma rukama se podepsali, ale taky dvouch svědků, však 
jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádali. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 20. Junii roku 1788. 
 
   Martin Kuča, dožádaný svědek          Martin Tománek 
   Johann Schmidt, dožádaný svědek       Cyril Stanislav, 
                                         poručníci a prodavači 
 
                                         Kateřina Vinkleřka,               
                                         kupující 
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Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 19ho Julii 1788 
Přípis Mikuláše Jamného 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a 
nezaměnitedlný kup a prodej mezi Kateřinou ovdovělou 
Vinkleřkou stranou jednou, pak jejím zetěm Mikulášem Jamným 
stranou druhou v příčině skrz prvního poslednímu postoupeného 
domu a zní následovně: 
   Za první prodává Kateřina Vinkleřka zeťovi svému Mikulášovi 
Jamnému její vlastní v Žabí ulici vedle Cyrila Stanislava a 
Martina Tománka po Nrem 109 stojící dům za summu tři sta 
rejnských, id est 300 zlr, na kteroužto summu kupní on Mikuláš 
Jamný sirotku 
             f 838a 
Cyril Stanislavovi revers slušný vyhotoviti a poručníkům jeho 
v ruky odevzdati zavázaný jest. Dálejc a 
   Za druhé vymiňuje sobě Kateřina Vinkleřka v temž domě na 
dvoře ve setnici od všech platů a opravování osvobozené 
bydlení, jakož taky dobytek jaký by jí libo chovati bylo, 
držeti sobě mocti bude, přitom půl humna, a sice tu stranu, 
kde setnička postavená jest, až do smrti užívati má. Kdyby ale 
spolu i s tím sirotkem do její smrti v tom domě zbýti nemohla 
aneb ve všem hospodářství od budoucího gruntu držitele nějaké 
nesnáze by trpěti musela, takže by přinucena byla s téhož domu 
jinam se odebrati, tehdy on Mikuláš Jamný jí jedno sto 
rejnských k rukám odčítati zavázaný bude. S tím tehdy a 
   Za třetí když kupec Mikuláš Jamný to vše učiniti přislíbil, 
jakož taky ty na témž domě visící a obci městskej náležející 
verunkové peníze p[e]r 50 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] 
ročně k splacení na sebe přijal, táž Kateřina Vinkleřka 
povoluje a žádá, aby jemu kupcovi Mikulášovi Jamnému ten dům 
za jeho vlastní, volný a dědičný připsaný bejti mohl. 
   Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a ne jináče jest, neuměje obě stránky 
psáti křížky při jménech jejich učinily a dvouch svědků, však 
jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádaly. 
   Jenž se stalo v městě Strážnici dne 3. Julii 1788. 
 
   Jozef Jermař, dožádaný svědek         + Kateřina Vinkleřka, 
                                           prodavačka  
   Peregrin Kandler, dožádaný svědek 
                                         + Mikuláš Jamný,                    
                                           kupec 
        Karel Svoboda, 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 Fr Stadt Straßnitzer 
             f 638b 
Commungeldern, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 12e Maji [1]797. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 27 p.v. 
sind diese 40 Fr baar bezahlt, folglich hierort geloschet 
werden. 
   De sessione 30te Januariii 1801. Prat. 
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             f 846a 
72 Gr[unt] Mikuláše Krchňavých 
  
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purgrechtních 
černejch v listu 96 nadepsaný Mikuláš Krchňavý koupil grunth 
svůj od Štěpána Šustového za summu 40 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 25 R a ještě od letha při Vánocích rok po roku 
po 3 R dopláceti zuostává 15 R. 
   Ta všecka summa náleží Janovi Slováčkovému. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k tomuž grunthu náležitých Jíra Curáků, Jan Šustů 
S.R.S.A.N.R.                
 
   Letha [15]95 položil Mikoláš Krchňavých peněz 
purgkrechtních Janovi Slováčkovi 3 R. 
 
   Téhož letha [15]95 Mikoláš Krchňavých prodal zase grunth 
svůj Martinovi Solgovi za summu 20 R. Na kterejžto grunth 
j[es]t témuž Krchňavýmu položil 8 R a ostatek platiti má od 
letha [15]96 při Vánocích pořadně Janovi Slováčkovému po 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti panské 
Václav Roušecký, Jan Solga S.R.S.N. 
             f 846b  
   Letha [15]96 položil Martin Solga peněz purgkrechtních 
Mikolášovi Krchňavý[mu] 3 R. 
   Letha 1597 položil Martin Solga peněz purgkrechtních 
Jano[vi] Slováčkovi 3 R. 
   Leta 1598 položil Martin Solga peněz purgkrechtních za 
grunt svůj Janovi Slováčkovi 3 R. Acth[um] za purg[mistra] 
Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Martin 
Solga za grunt svůj Janovi Slováčkovi 3 R. A tak Jan Slováek 
na tom gruntě nic nemá. 
   A tak zouplna a docela zaplatil grunt svůj. 
 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Režný na 
místě manželky své prodal podsedek ut s[upr]a Petrovi 
Karvinskýmu za summu 12 R bez závdanku, platiti má od letha 
1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukoj[mě] Ondra Bartošků a Jan Bartošků S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Petr Karvinský za podsedek Janovi Režnýmnu 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Petr 
Karvinský za podsedek Janovi Režnýmu 2 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Petr 
Karvinský za podsedek Janovi Režnýmu 2 R. 
   Ty přijal Jan Solka, neb jemu je Jan Režnej pustil. A ještě 
více Jan bráti má podle téhož pouštění 6 R. 
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   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr 
Karvinský za g[runt] Janovi Solkovi podle odvodu ut s[upr]a  
2 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Petr Karvinský 
položil za g[runt] Janovi Solgovi 2 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Karvinský 
položil za gr[unt] Janovi Solgovi 2 R. 
   A tak podsedek má zaplacený. 
 
        Pusté 
             f 848a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky z jistého povolení 
J.M. vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, S[vat]é 
Římské říše hraběte na Strážnici, titul, ten nadepsaný grunt 
požár prodán jest Martinovi Emríškovi za summu 20 R bez 
závdanku, placení ročně po 1 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti J.M.P. 
všelijaké i obecní Jíra Hradišťský a Pavel Čejkovský  
S.R.S.a N. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1713 dne 5. Maii za purgmistra pana Pfilipha 
Černého a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra od mnoho 
leth pustý a toliko holé místo, aby obec strážnická se 
rozmnožovala a douchody růstly, puštěn jest na žádost jeho 
Martinovi Brožovi za summu 40 zlm. Místo závdanku vypisuje se 
mu za vystavení, aby ho tím lépejíc stavěti mohl, třetí díl, 
totiž 13 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 26 zlm 20 gr, bude 
povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a stavení gruntu a placení povinností 
Václav Gajda a Frantz Kuča S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. Polhocení bude míti na 3 letha počítajíc od 1ho 
Januarii 1714. 
             f 848b 
Přípis Václava Broška 
 
   Leta Páně [1]764 dne 23. Decembris za burmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času předstoupila Kateřina, po 
neb[ožtíku] Václavovi Brožovi pozůstalá vdova, žádala 
počestnou radu, aby ten po jmenovaným Václavovi Brožovi 
pozůstalý a od jeho otce zděděný dům právně připsán byl. 
Pročeš se od ouřadu purgmistrovského naznalo, aby takový dům 
za vlastní, volný a dědičný s těma na něm podlužnýma 
verunkovýma penězi p[e]r 26 zlm 20 groš[ů] bílých při 
posudcích po 2 zlm počestné obci patřící připisuje a 
odevzdává. 
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   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] králov[ské], vrchnostenské a městské p[an] Franc 
Gatty a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti Jacuba 
Šejdy a Jacuba Solaříka die et anno ut supra. 
             f 849a 
Přípis Martina Tománka 
 
   Leta Páně [1]764 dne 23. Decembris za burmistra p[ana] 
Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupila vdova 
Kateřina po Václavovi Brožovi před ouřad burgmistrovský a 
ohlásila, že ten dům po jejím mužovi Václavovi Brožovi 
Martinovi Tománkovi za summu 180 zlr odprodala. Proti které 
summě ona vdova sobě v tom domně vejminku do její smrti a 
k tomu jednu krávu chovat mocti, buďto spolu [s] hospodářem, 
aneb kdyby se porovnat nemohli, bude kupec povinen maštálku 
vystavět, sobě vymiňuje, kteroušto vejměnku kupec na svou 
outratu vystavjet povinen bude. Kdyby ale se spolem porovnat 
pro douležitou příčinu nemohli, tehdy kupec 25 zlr co 
vejmněnku položit povinen bude. Pročeš se nadjmenovaný grundt 
Martinovi Tománkovi i s tyma na něm podlužnýma verunkovýma 
penězi p[e]r 26 zl 20 gr mor[avských] obci městské 
připada[jí]cích po 2 zlm splácet povinen bude za vlastní a 
dědičný s tím od starodávna majícím právem připisuje. 
             f 849b 
   Svjetkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti 
cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] a městské p[an] Frantz 
Gatty a pan Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti obouch stran 
die et anno ut supra. 
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73 Grunt Jana Emrichova 
 
   Letha Páně 1580 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 193 nadepsaný Jan Emrichů koupil grunth svůj 
od purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Jírovi 
Rakompískalovi pozuostalej za summu 80 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 48 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích 
rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 32 R. Na to jest za rok 
[15]94 zadržel 5 R. 
   Ta všecka summa náleží sirotkuom n[ebožtíka] Jíry 
Rakompískala. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností k témuž 
grunthu náležitých Ondra Pešků, Vaněk Maneků, Václav Panců 
S.R.S.A.N.R.       
 
   Letha [15]94 o posudku položil Jan Emrich peněz 
purgkrechtních za grunth 3 R. 
   Letha [15]95 položil Jan Emrich za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Emrichů za grunt peněz 
purgkrechtních 7 ½ R. 
   Letha [15]97 položil Jan Emrichů za grunt peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   A tak ještě zůstává dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] 
Rakompískala 4 ½ R a obci náleží 5 R. 
             f 859b 
   Letha [15]97 Jan Emrichů prodal podsedek svůj napřed psaný 
se vším jeho příslušenstvím, jakž jej sám v užívání byl, 
Mikolášovi Žebráčkovi za summu 80 R. Závdanku položil při 
odevzdávce Mikoláš Žebráček Janovi Emrichovi 14 R a ostatek 
platiti má od letha [15]98 pořadně po 5 R až do vyplnění summy 
ut sup[ra]. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské 
Martin Solga, Jan Ondrových, Jan Solka, Matěj Emrichů, Jan 
Emrichů S.R.S.N. 
   Jakož Janovi Emrichovi na tom gruntě peněz vyplacenejch 
náleželo 56 R 15 gr, ty j[es]t všecky na kostel prodal. A tak 
on tu více spravedlnosti nemá. Kteréžto peníze na kostel jíti 
mají takto: letha [15]99 15 gr a od letha 1600 po 5 R. 
   Leta 1598 položil Mikuláš Žebráček za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Z toho vzato na sirotky n[ebožtíka Jiříka Rakompískala  
4 ½ R a na obec peněz skoupených 15 gr. Acth[um] za 
purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
             f 860a  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodal Mikuláš 
Žebráček podsedek Matějovi Hostinskému jináč Bobálovi za summu 
80 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek summy dopláceti má při  
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každých Vánocích od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně 
Tomáš Pěkník, Matouš Peců, Mikuláš Žebráček S.R.S.N. 
   Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Matěj 
Hostinský za grunt na kostel strážnickej, kteréž přijal Jan 
Krs hospodář kostela 5 R. 
   A Jan(!) Žebráček pustil Matějovi Bobálový[mu], což na něm 
zaplaceného měl 4 R. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle rodílu 
statku Zuzanna, pozůstalá vdova po nebožtíku Matějovi 
Hostinským, grunt ut s[upr]a ujala v summě 80 R. Z toho sobě 
srazila na díl svůj, což na tom gruntě vyplaceného bylo, totiž 
24 R, a tak mimo to dopláceti zůstává 56 R, placením od letha 
1600 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Na kostel strážnický ostatních 51 R 15 gr. 
   Obci městské 4 R 15 gr. 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položila Zuzanna vejš 
psaná za grunt 5 R. 
   Z toho dáno na kostel peněz 15 gr. 
   Obci městské ostatních peněz 4 R 15 gr. 
             f 860b   
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Zuzanna 
Hostinský za grunt 2 ½ R. 
   Ty přijali hospodáři kostelní na kostel strážnický. 
 
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Zuzanna Hostinská 
prodala podsedek ut s[upr]a Pavlovi Vyskočilovi za summu 80 R. 
Závdanku jí dal 15 R a pustila jemu posledních peněz 4 R, 
ostatek platiti má od letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jan Pešků a Beneš Ostrý 
S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel 
Vyskočil za podsedek na kostel strážnický 2 R 15 gr. 
   Ty přijal Jan Krs a Nikodym Frozín, hosp[odáři] kostelní. 
   Jakož jest náleželo Zuzanně Hostinské na tomto gruntě 
posledních peněz 12 R 15 gr, takové peníze prodala s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matěje Hostinského za hotových 3 R. A tak ona na 
tom gruntě nic nemá. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Pavel 
Vyskočil prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Martina Peškového 
za summu 80 R. Závdanku jemu dal neb mu pustil, což na tomto 
zaplaceného měl Pavel Vyskočil 21 ½ R, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Blažek Kočiš, Pavel Vyskočil S.R.S.N. 
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   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Pešků položil za 
g[runt] 5 R. 
   Ty přijali Matyáš Strejčků a Nikodym Frozín, hospodáři 
kostelní.      
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Pešků za g[runt] 5 R. 
   Ty přijali Matyáš Pešků a Nikodem Frozín, hospodáři 
kostelní. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Jan Pešků 
prodal podsedek ut s[upr]a Jankovi Sečkařovi za summu 63 R  
15 gr. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Mikulec, Matěj Večeře, Jíra Žiška, Vaněk 
Zálešák S.R.S.a N.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnický 3 R. 
   A jakož Janovi Peškovýmu na tom gruntě vyplacených, i což 
jemu od Pavla Vyskočila puštěno bylo, náleželo na posledních 
penězích 27 R 15 gr, ty jest Janovi Sečkařovi pustil. A tak 
Jan Pešků tu nic více nemá. 
             f 861a 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnický 3 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnickej 4 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnický 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnickej 3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Sečkař za grunt na kostel strážnický 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Sečkař položil 
za grunt na kostel strážnický 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Sečkař položil na kostel strážnicský za grunt svůj 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Sečkař položil za grunt na kostel strážnicský 3 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Sečkař 
položil za grunt na kostel strážnický 4 R. 
   A tak má grunt zaplacený. 
 
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth Jírovi Chasníkovi za summu 63 R 15 gr bez závdanku, 
platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Martin Mladík a Lukáš Baše S.R.S.a N. 
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   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Chasník prodal 
grunth Martinovi Emrichovi za summu 63 R 15 gr bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vávra Vrbický a Jan Šidlovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Emrichů 
prodal ten grunth Jiříkovi Boršicskému za summu 70 R. Závdanku 
dal jemu 6 R 15 gr, platiti jej má po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jíra Bartutovský a Jan Boletský S.R.S.a N. 
             f 861b 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jiřík Boršický 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický 
položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 
2 R. 
   Ty přijal Martin Janko, purgkmistr následující. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Boršický 
položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sečkaře 
peněz zadržalých, kteréž při právě zůstávají 2 R. 
 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Boršický učinil 
frejmark na grunt svůj s Janem Bartošovým na grunt jeho 
v summě tej, jakž jej sám byl ukoupil, totiž ve 70 R. A 
cožkoliv zaplaceného měl Jiřík Boršický na týmž gruntě i 
z závdankem, jmenovitě 14 R 15 gr, ty jest Janovi Bartošovému 
pustil, ostatek summy má dopláceti každoročně po 4 R. Odevzdán 
Janovi Bartošovému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jiřík Skočdopole a Jan Boletský 
S.R.S.a N. 
   Letha 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Bartošů 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz za rokh 1642, kteréž při 
právě zůstávají 2 R. 
 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni 
radní prodali ten grunt pustý Janovi Kaštickýmu za summu  
70 zlm, placením ročně k obci městské po 4 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Václav Lipa, Ondra Spěvák  
S.R.S.a N. 
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             f 862a 
   Letha Páně 1699 dne 5. Novembris za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Tomáš Stanislav položil za gr[unt] ut 
sup[ra] k obci města Stráž[nice] na zaplacení dluhu Balášovi 
na Vrbovce 1 zlm, za který pro důležitú potřebu vypisuje se 
jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem. 
Solutum. 
 
Přípis Jozefa Stanislava 
 
   Leta Páně 1761 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času zdědíce Martin 
Stanislav po svým otci Tomášovi Stanislavovi grunt ut supra, 
takový svému synovi Jozefovi Stanislavovi z vyplacením druhých 
dědicův v jedno sto třiceti rýnsk[ých] zanechal, kterýžto 
dědici v tej nyní postavenej summě postoupili a odevzdali. 
Pročeš se nadepsaný grunt Jozefovi Stanislavovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení 
             f 862b 
král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] 
Jan Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
 
Přípis Jana Tománka 
 
   Leta Páně 1761 dne 13. Martii za purgkmistra p[ana] 
Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Jozef 
Stanislav grunt ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej 
dobrovolnej vůle Janovi Tománkovi za summu jedno sto šedesáte 
tři rýnsk[ých] odprodal. Kdešto toho Jana Tománka matka 
Kateřina vdova Stojánková na koupení téhož gruntu svých peněz 
jedno sto rýnsk[ých] přidala, z čehož ohledu svoje svobodné 
bydlení do svej smrti v tomž gruntě míti sobě vyjímá. A kdyby 
se vd[ova] Stojánková ze svým synem Janem Tománkem srovnati 
nemohla, tak ten nyní jmenovaný Jan Tománek povinen 
             f 863a 
bude vd[ově] Stojánkovej za tou výminku padesáte rýnsk[ých] 
složiti. Pakli často jemnovaná vd[ova] Stojánkova v tej 
výmince do smrti pozůstane, tak po smrti její těch 50 zlr za 
výminku vystavených Janovi Tománkovi za vlastní připadnúti 
mají. Pročeš se nadepsaný grunt s tou clausulú Janovi 
Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu  a placení král[ovských], 
vrchnostenských a městských povinností p[an] Jan Karásek a 
p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werdet. 
   De sessione 26te Aug[usti] [1]805. Prat. 
   Auf gleiche Art haftet 100 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder secundo loco versicheret. 
   De sessione 9te May [1]807. Prat. 
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             f 871a 
74 Grunt Štěpána Ostrých 
 
   Ten vejš psaný Štěpán Ostrých drží grunth svůj podle 
poručenství n[ebožtíka] Václava Ostrého otce svého z jednou 
čtvrtí roli sobě poručený.  
   Kterejž jakž lidé starožitní a hodnověrní správu dávají, že 
od padesáti leth zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.            
   
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut 
s[upr]a Kateřině, vdově pozůstalé po vejš psaným Štěpánovi 
Ostrým, z vinohradem, ze čtvrtí roli činžovou, s loukou pod 
rybníkem petrovským, s koňmi, s vozem, z pluhem a jiným 
hospodářstvím za summu 284 R. S toho sobě dílu svého srazila 
93 R 5 gr a tak dopláceti má mimo poražení dílu svého 
s[irotkům[ n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 190 R 25 gr, placením 
od leta 1600 při každých Vánocích po 8 R. Odevzdáno to všecko 
Kateřině za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. 
Páně Jan Krs, Jan Buchta, Jan Vlků, Bartoš Bílovský S.R.S.N. 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Kateřina vejš psaná 
položila na summu ut s[upr]a, což dluhu zplatila místo 
závdanku 4 R 15 gr. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Beneš za grunt 8 R. 
   A ty náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Beneš za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 8 R. 
             f 871b 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Beneš 
Ostrý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Beneš Ostrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Ostrého 6 R.   
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Beneš Ostrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Ostrého 8 R. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek ut s[upr]a požár pozůstalý po neb[ožtíku] Benešovi 
Ostrých Jírovi Žiškovi s loukou pod rybníkem a s roubanicí za 
Starým městem za summu 65 R bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Macek Polák, Mikuláš Špaček S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Žiška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Žiška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrýho 5 R. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Žiška za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Ostrého 5 R. 
 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Žiška 
prodal požár ut s[upr]a z loukú pod rybníkem petrovským (kromě 
roubanice, kterú sobě Jíra Žiška vymínil a Jan ne[božtíka] 
Štěpána Ostrýho od ní dobrovolně upustil) Janovi Ostrýmu na 
ten spůsob, že cožkoli Jíra Žiška zaplaceného měl, to témuž 
Janovi pustil. A tak jej má zouplna zaplacený. Odevzdán za 
volný. 
   Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně Jíra Žiška, Vojtek 
Kašulka, Mikuláš Špaček, Řehoř Talka S.R.S. 
 
       [Pustý] 
             f 872a   
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového ten grunt 
svrchu psaný s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, 
toho času ouředníka panství strážnického, poněvadž bez 
hospodáře zůstával, ouřad tehdejší prodali jsou Janovi 
Studenskému za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jíra Bahno a Jan Boletský S.R.S.N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Studenský 
položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých 2 R. 
   Ty zůstávájí při právě. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Studenský 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten zůstává při právě. 
   Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Jan Studenský 
položil za gr[unt] svůj k obci městské 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Studenský 
položil k obci městské, kterýž přijal purgmistr ut supra 1 R. 
   L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka Jan Studenský 
položil k obci městské jedním kusem černého dobytka, který do 
důchodů panských v reštu ostrovskému panství vykázaným 
contribuce minulé placení se jest odvedl a za příjem sobě do 
počtu svého položil 1 zlm. 
             f 872b 
   Letha Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Studenský platí za 
grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Které přijal zvrchu psaný purgkmistr do počtu a za příjem 
položil. 
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   Letha Páně 1672 dne 26. Martii za purgkmistra ut supra Jan 
Studenský platí za grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Které přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého a za 
příjem sobě položil. 
 
   Letha Páně 1683 dne 19. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka [a] spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana 
Studenskýho syn jeho vlastní Filip zaujmouce gruntu, co tak 
neboštík otec vyplatil, totižto 10 zlm, takové se jemu za 
zaplacené vypisují. Odevzdává se v summě 60 R, placením ročně 
po 4 zlm. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Matouš Straka SRSN. 
             f 873a 
   Leta Páně 1727 dne 7. Julii za purgmistra p[ana[ Antonína 
Havlíčka a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut sup[ra] 
po smrti Václava Studenského k rozdílu mezi dědici, to jest 
manželkú a dvěma syny, Jiříkem a Pavlem, o takový grunt jsou 
se společně přátelsky domluvili a porovnali a matka svůj podíl 
z mateřskej lásky synovi Pavlovi darovala, vymíníce sobě 
toliko 12 zlr, které neb[ožtík] druhý manžel její Mikul[áš] 
Javornický na stavení, též na placení po prvnějším manželi 
Vác[lavovi] Studenským pozůstalých dluhů vynaložil a z nich 
testamentem jí manželce 6 zlr a synovi svému 6 zlr poručil. 
Bratr ale jmenovaného Pavla Jiřík, poněvadž on za štěpnici 
Pavlův podíl vzal, na místě toho jemu také svůj podíl z domu 
zadal, a tak celý již ten grunt spolu i s jednú loučkú 
v Hačkách Pavlovi za vlastní zůstal. Nechtíce ale tenž Pavel 
Studenský gruntu toho držeti jakožto ještě neženatý, pročež 
z svej dobrovolnej vůle prodal jej i s tou loučkú v Hačkách za 
             f 873b 
hotových padesáte rýnských Janovi Mičkovi. Pročež se nyní ten 
grunt jemu Janovi Mičkovi za vlastní a zaplacený, s placením 
běžících povinností z domu o 1ho Julii, to jest za půl roku, 
za prvního půl roku kupec za sebú zanechal na contrib[uci] 
1727 2 zlr. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Šneller a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti všech stran. 
 
   Letha Páně 1731 kterého dne a měsíce nemůže se věděti za 
ouřadu purgkmistrovského pana Jakuba Hrdličky a spoluradních 
toho času Jan Mička handloval na tento grunt ut supra s Pavlem 
Tomkem. Že pak ale v tom času takovej handl připsanej neměl, 
tehdy tenkráte dle řádu práva a purg[rechtního] pořádku jemu 
Pavlovi Tomkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. 
Stalo se za ouřadu purgkmistrovského opatrného pana Eliáše 
Grögra a spoluradních toho času 1745 dne 10. Aprilis. 
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             f 874a 
   Letha Páně 1745 roku dne 10. Aprilis za ouřadu 
purgmistrovského opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních 
toho času Pavel Tomek před právem purgkmistrovským stavíce 
jest se prohlásil, že svůj grunt ut supra ze své dobré vůle 
Janovi Javornicskému za summu 75 zlr odprodal. Přímouce pak 
takovou summu Pavel Tomek od Jana Javornického jeho in optima 
forma Janovi quituje a prázna činí, nemá více na tomž gruntu 
co pohledávat, contribuci na tom gruntě kupující od 1. Aprilis 
1745 roku na sebe přijímá. Pročež takový grunt Janovi 
Javornicskému za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
 
   Letha Páně 1749 dne 30. Septemb[ris] za purgmistra pana 
Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jan Javornický 
přednesl, že svůj grunt ut supra ze své dobré vůle Janovi 
Sochorovi za summu jedno sto třiceti rýnsk[ých] hotových peněz 
prodal. Pročeš se jmenovitý grunt ze vším majícím právem 
Janovi Sochorovi 
             f 874b 
za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. 
   Za opravu gruntu a splacení císařsk[ých] a vrchnostenských 
i obecních povinností rukojníci jsou p[an] Ferdinand Kocián a 
p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Přípis domu Karlovi Fialovi 
 
   Letha Páně 1751 dne 5. března za purgkmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spolu pánův radních toho času předstoupil 
Jan Sochor před ouplnú sessi magistrátu a tou jest přednesl, 
kterak svůj mající grunt ut supra Karlovi Fialovi z dobrej a 
svobodnej vůle svej za summu jedno sto štyriceti pět 
rýnsk[ých] odprodal a svoje svobodné bydlení i s těma majícíma 
dvěma 
             f 875a 
chlapcami do svej smrti vyňal. Kdežto kupec toho gruntu mimo 
tej výminky se dobrovolně zavázal Jana Sochora letha zběhlého 
opatrovat a co sobě dá uvařit, skrs svoju ženu dát připravit. 
Pročeš nadjmenovaný grunt s tou výminkú a dobrovolnou domluvú 
Jarlovi Fialovi za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu domu a splacení jak císařskej, tak 
panskej a městskej povinnosti p[an] Jozef Duray a p[an] 
Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a 
roku ut supra. 
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Přípis domu Václava Ratiborského 
 
   Leta Páně 1755 dne 10ho Decem[bris] za purgkmistra pana 
Christofa Mihatche a spoluradních téhož času majíce Karel 
Fijala grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový 
ze svej dobrej vůle Václavovi Ratiborskýmu za summu jedno sto 
štyriceti rýnsk[ých] odprodal a povinnosti 
             f 875b 
všechny letoší až do Nového roku prodavač zaplatiti se 
zavázal. Pročeš nadpředepsaný grunt se Václavovi Ratiborskýmu 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[é], tak 
panskej i městskej povinnosti p[an] Johannes Weiner a p[an] 
Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku 
ut supra. 
 
Přípis domu N 112 Jana Sasína 
 
   Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Václav Ratiborský spolu i z Janem Sasínem a přednesl, kterak 
on Václav Ratiborský ten sobě právně majíce připsaný dům 
Janovi Sasínovi za summu 170 zlr odprodal. Pročeš se jemu 
Janovi Sasínovi tento krunt s tím na něm od starodávna majícím 
právem za jeho vlastní a zaplacený sub Nro 112 připisuje a 
odevzdává. 
             f 876a 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení císařských 
král[ovských], vr[chnostenských] a měs[tských] pov[inností] 
p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a roku 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hausse haften 245 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco ad juxta versicheret 
worden. 
   Straßnitz dem 10ten Jänuar [1]795. Prat. 
   Ittem haftet ob deisem Hause 50 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret worden. 
   De sessione 10ten Januaii 1800. Prat. 
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             f 882a 
75 Grunt Václava Pancového  
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgrechtních 
v listu 359 nadepsaný Václav koupil grunth svůj od Martina 
Machance z puol lánem roli za summu 150 R. 
   Na kterejž jest téhož letha [15]94 závdanku vyplnil 30 R a 
tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku až do letha 
[15]98 po 10 R a od letha [15]99 při témž čase rok po roku po 
8 R dopláceti zuostává 120 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item purgkmistru a starším městským strážnicským předních 
peněz, kteréž jim po 10 R jíti mají, náleží jim 31 R 10 gr. 
   Item Martinovi Machancovi na posledních penězích náleží 
jemu 88 R 20 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jíra Panců, Martin Baštů, 
Martin Ryšánek, Jan Solgka, Jan Ondrových S.R.S.A.N.R.         
 
   Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci městské 10 R. 
             f 882b 
   Letha [15]95 položil Václav Panců za grunth peněz 
purgkrechtních obci městské 10 R. 
 
   Letha [15]96 ten grunth napřed psaný prodán od Vacule 
Pancového Janovi Ondry Peškových za summu 180 R bez závdanku. 
A jakož Vacula měl na tom gruntě zaplaceného 50 R, ty Janovi 
Ondrovýmu pustil a tak Vacula na tom gruntě nic nemá. Toliko 
povinen bude Jan Ondrů z toho gruntu 100 R po 10 R od letha 
[15]96 vyplniti. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské 
Mikuláš Tuláků, Ondra Bartošků, Jan Bartoška, Matěj Emrichů, 
Tobiáš Manků, Jíra Pohunek S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil obci městské Jan Ondrů peněz 
purgkrechtních 10 R.  
   Letha [15]97 položil obci městské Jan Ondrových peněz 
purgkrechtních 10 R. 
   Z toho vzali ost[atek] peněz na obec 2 R a Martin Machanec 
přijal 8 R. 
   Leta 1598 Jan Ondrových položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Macháncovi 8 R. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Ondrů 
za grunt Martinovi Machancovi 10 R.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan Ondrů 
položil za grunt Martinovi Machancovi 8 R. 
   A ty při ouřadu zůstávají. Přijal je Bartoš zeť Machanců. 
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             f 883a 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Ondrů 
Martinovi Machancovi za g[runt] 8 R. 
   Jakož náleželo Martinovi Machancovi ještě na tomto gruntě 
summy 46 R, takové peníze prodal Janovi Ondrovýmu za hotových 
15 R. A tak týž Jan Ondrů má grunt svůj zouplna a docela 
zaplacený. 
 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upra Jan Ondrů prodal 
podsedek bez roli urozenému panu Janovi Skřičkovskýmu 
z Pozdětína za summu 72 R peněz hotových. A tak pan Jan 
Skřičkovský má svůj grunt zouplna a docela zaplacený. Stalo se 
u přítomnosti obou stran ut s[upr]a. 
 
   Jan Ondrů prodal jest od podsedka svrchu psaného 
s dovolením J.M. Paní paní Alžběty Slavatové z Chlumu [a] 
z Košumberka a na Strážnici čtvrt roli v Sedlském poli za 
hotových 50 R Matyášovi Ostřešovskýmu, písaři obecnímu 
strážnickému, a druhé čtvrti roli svrchu psaný Jan Ondrů sobě 
zanechal a majíc robotovati, spolu s jinými jakéžkoli roboty 
z ní povinny budou. Matyáš pak Ostřešovský má z své čtvrti 
roli platu peněžitého do důchodův sirotčích dávati a 
spravovati 24 gr, a to rozdílně při s[vaté]m Jiří 12 gr a při 
s[vaté]m Václavě tolikéž 12 gr. Kterýžto plat nadepsaný Matyáš 
dávati a spravovati má do vůle J.M. Paní. Odevzdána jemu za 
volnou a svobodnou. Stalo se u přítomnosti obou stran. 
  
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského urozený 
pan Jan Skřičkovský z Pozdětína prodal podsedek ut s[upr]a 
panu Hynkovi Miňovskýmu za summu 150 R. Závdanku jemu dal  
10 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 5 R. Odevzdán za 
volný [a] svobodný. 
   Rukojmě peníze penězom. 
   Po vpádu nepřátelským ten grunt pustý zuostal a pan Jan 
Skřičkovský majíc na něm peníze, jej ujal. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan Jan 
Skřičkovský prodal podsedek ut s[upr]a Vojtěchovi Kašubkovi za 
summu 80 R, Závdanku jemu dal 3 R a peněz ročních 4 R, ostatek 
platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jíra Ocas, Václav Bílek, Matěj Henků R.S.N. 
             f 883b 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vojtěch Kašubka za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 4 R. 
   Jakož na tomto gruntě náleží p[anu] Janovi Skřičkovskému 
peněz vyplacených summy 69 R, z těch odvedl Janovi Hulínskýmu 
na díl Zuzany manželky jeho, jakž odvod v rejstřích rybářských 
při s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka zapsán jest, předních 
peněz 23 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Vojtěch Kašubka za g[runt] jakž ut sup[ra] 3 R. 
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   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vojtěch 
Kašubka Janovi Hulínskému 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Vojtěch Kašubka Janovi Hulínskýmu podle odkazu od p[ana] Jana 
Skři[čkovského] 4 R.  
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Vojtěch Kašubka Janovi Hulínskýmu podle odvodu od p[ana] Jana 
Sřičkovského 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Vojtěch Kašubka 
položil za g[runt] Janovi Hulínskému 4 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek Kašubka  
položil za grunt Janovi Hulínskému 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Vojtek 
Kašubka položil za grunt Janovi Hulínskému 3 R. 
   Ty 3 R sou obrácené do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vojtek 
Kašubka položil za grunt 4 R. 
   Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vojtek 
Kašubka položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského 3 R. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Vojtka Kašubky pan purgmistr a spoluradní jeho prodali grunt 
napřed psaný po témž Vojtkovi zůstalý Vácslavovi Mathouškovýmu 
za summu 45 R. Závdanku týž Vácslav dal při odevzdávce 2 R, 
ten závdanek přijala Eva, vdova po Vojtkovi Kašubkovi 
pozůstalá, ostatek summy Vácslav napřed psaný platiti má při 
každých Vánocích po 2 R až do vyplnění summy všeckej. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci přináležející Jan Kopřivnický a Macek 
Porubský S.R.S.A N. 
             f 884a 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Mathoušků 
položil za grunth ut s[upra 1 R. 
   Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Mathoušků 
položil za grunth peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Ty přijal p[an] Jetřich Skřičkovský. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Vácslav Mathoušků 
položil za grunth p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému 1 R.    
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Vácslav Mathoušků 
položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému 1 R. 
   Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Václav 
Matoušků položil za gr[unt] p[anu] Jetřichovi Skřičkovské[mu] 
1 R. 
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   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Matoušků 
položil za gr[unt] peněz ročních 1 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Václav Matoušků 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Zůstává při právě. 
   NB. Za rok 1635 a [16]37 peníze položené jsou odvedeny 
p[anu] Jetřichovi Skřičkovskému. 
 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka pojmouce Bartoň 
Mrázek Dorothu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Václavovi 
Matouškovi, ujal ten gr[unt] ut s[upr]a zase v tej summě, jak 
jej předek jeho držel, totiž v 45 R bez závdanku, placením 
každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmí za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké 
JHM i obecní Jan Bolecký a Jan Studenský SRSa N. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Bartoň Mrázek 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a na srášku těch 10 R, které 
p[an] Jetřich Skřičkovský přebral na gruntě 62, napřed nachází 
se. 
             f 884b 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Bártek Mrázek 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a na srášku těch vejš 
psaných 10 R na gruntě 62 přebraných. 
 
   Jakož p[an] Václav a p[an] Jetřich, vlastní bratři 
Skřičkovský z Pozdětína, na tomž gruntě ut s[upr]a dle 
vyhledání po n[ebožtíku] p[anu] Jetřichovi z Pozdětína, po 
svém vlastním otci, ještě 18 R 15 gr dobírati jměli, 
zůstávajíc pak n[ebožtík] jeji[ch] pan otec nějakú summu po 
smrti svej Janovi Slavíkovi dlužen, mezitím vejš psaných těch 
pánův Skřič[kovs]kých jakožto dědicův po n[ebožtíku] otci svém 
jich dotčený Jan Slavík z toho dluhu častokráte upomínal, 
[ne]majíce pak žádných jiných prostředek ten dluh odjinudt 
zaplatiti, tehdy předstoupil předt pana purgkmistra ut s[upr]a 
a pány radní p[an] Jan Skřičkovský jakožto starší bratr i na 
místě svých dvouch mladších br[atrů] a dotčený dluh těch 18 R 
15 gr témuž Janovi Slavíkovi na témž gruntě k dobírání 
dobrovolně jest oddal a pustil. Tak již p[áni] Skřičkovští nic 
tuto více jmíti nebudú. Act[um] u přítomnosti obúch na 
rathauzi města Strážnice za purgk[mistra], pánův radních a 
lettha ut s[upr]a. 
 
   Leta Páně 1654 znamená se pamět, jakož tuto Janovi 
Slavíkovi 18 R 15 gr k dobírání náleželo, takové jest Jan 
Slavík k obci dobrovolně pustil. Naproti tomu jest jemu na  
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vinohradě v hoře Šumědi k obci náležejících 12 R darováno a 
vypsáno, tak jakž se v horenských rejstřích zapsáno nachází. A 
tak tuto Jan Slavík nic míti nebude, nýbrž k obci 42 R 
náležeti bude. 
             f 885a 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta pojmouce sobě 
Jan Úhoř Dorothu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Bartoňovi 
Mrázkovi, ujal ten grunt ut s[upra] zase v tej summě, totiž za 
45 zlm bez závdanku, placení ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné všeliké povinnosti 
Jan Studenský a Jan Stanislavů S.R.S.a N.R. 
   Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Úhoř dal 
do důchodův vína půldruhého vědra, na čež jsou obec quitovaná 
sráží se jemu za ně po odnětí vánočních zasedělých dáněk 40 kr 
na gruntě 2 zlm. A tak Jan Úhoř s těmi 3 zlm, co předek jeho 
Bartoň Mrázek položil, bude míti zaplaceného 5 R. 
 
   Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a s[polu] 
r[adních] jeho Jan Úhoř prodal jest tento grunth svůj 
Martinovi Velickému za summu 45 zlm bez závdanku, placením 
každoročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Daniel 
Velický a Martin Landecký S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1662 dne 5. Jannuarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho Martin Velický prodal 
jest tento gr[unt] svůj Jakubovi Jiráškovi za summu čtyridceti 
pět zlm, 45 zlm. Závdanku dal ihned při odevzdávce 1 R. 
Odevzdán za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a jiné povinnosti panské i 
obecní Jan Studenský a Matěj Jirášek S.R.S.a N. 
             f 885b 
   Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jakub Jurášek platí za grunt svůj k obci 
městské 15 gr. 
   Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Item v roce 1669 odvedl na outratu olomouckou 15 gr, které 
Lorenc Zajíček tehdejší purgkmistr do počtu svého přijal. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického  
Jakub Jurášek položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Kteréžto peníze svrhu psaný purgkmistr do svého počtu za 
příjem položil. 
 
   Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Jakub Jurášek na 
gruntě ut supra více nezůstává, aby pak grunt na spústku a 
ruinu nepřišel, J[ejich] O[patrnosti] páni pan purgkmistr a  
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páni prodali ten grunt Janovi Čejkovi za summu 45 zlm bez 
závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu Jura Mlček, Václav Branický  
SRSpaN. 
           [f 886a] 
   Letha Páně 1717 dne 6. Febru[arii] za purgkmistra p[ana] 
Matyse Anderle a spoluradních jeho zůstávajíc na gr[untě] ut 
supra Ondřej Vlček výše 30 leth, však nemajíc na něm nic 
zaplaceného ani sobě jej připsaného, jsouc všechen na ruinu 
uvedený, že jej zgruntu stavěti musí, aediroval jej Pavlovi 
Mikulkovi za summu prodajnú 45 zlm. Místo závdanku dle 
domluvení za to, že mu to aediroval, má mu dat peněz 10 zlr a 
3 mě[řice] rži, však ne na defalcati summy prodajnej, načež mu 
dal 2 zlr a ty 3 mě[řice] rži, ostatních pak 8 zlr za Pavlem 
Mikulkú na zasedělú contrib[uci] per a[nno] 1715 a 1716 
zanechané jsou. Odevzdán jemu za volný a svobodný, placením 
ročně po 2 zlm nápadníkom. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu a placení p[an] Jan Bíteský a 
p[an] Vencl Korotin S.R.S.A N. 
   NB. Jestli by se za ty 2 leta ta contrib[uce] neměla 
platit, tehdy těch 8 zlr jemu Ondřejovi Vlčkovi dáti povinen 
bude. A jestli ten gr[unt] ex fundamento stavěti bude, tehdy 
dle uznání polhocení dosáhnúti má. 
           [f 886b] 
Pavel Mikulka přípis pod Nrem 113 
 
   Letha Páně [1]771 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Pavla 
Viniče a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Pavel Mikulka a ohlásil, kterak on dům v Starém 
městě vedle Jana Sasína ležící po svém neb[ožtíku] otcovi 
Pavlovi Mikulkovi zdědil. Pročeš se jemu za jeho vlastní a 
volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení císař[sko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i m[ěstských] povinností 
p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku 
ut sup[ra]. 
 
Přípis Jacubovi Hořákovi 
 
   Leta Páně 1784 dne 21. února za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času  majíce Pavel Mikulka grunt ut 
supra po otci svém Pavlovi Mikulkovi zděděný a pořadně 
připsaný, takový Jakubovi Hořákovi, jenž dceru zmíněného Pavla 
Mikulky jménem Alžbětu za manželku sobě pojal, za věno tím 
spůsobem odstoupil a zadal. Aby on Jakub Hořák, manžel dcery a 
respective zeť téhož Pavla Mikulky, předně verunkové peníze 
p[e]r 45 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci 
k splacení na sebe přejal, pak jeho Pavla Mikulku až do smrti 
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u sebe ve světnici přední svobodně přebývat nechal a jemu 
všemožnú uctivost, jak na jednoho zeťa přísluší, proukazoval, 
             f 886a 
přičemž samo od sebe taky vyrozuměti se má, že on zeť a 
budoucí držitel gruntu Jacub Hořák týž jemu tuto odevzdávající 
grunt budúcně sám opravovati a z něho všechny onera vybývati 
povinen býti má. Grunt ut supra ze vším od starodávna majícím 
právem se jemu Jacubovi Hořákovi za jeho vlastní, volný a 
dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Jozef Horný a pan Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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             f 893a 
76 Grunt Jury Konečných 
 
   Ten nadepsaný Jíra má grunth svůj podle zápisu knih 
starejch purkrechtních černejch v listu 84 od Tobiáše 
Markového vyfrejmarčený ve 24 R a druhou polovici od Vacule 
Pancova za hotových 12 R koupenej. A tak ten grunth souc oběma 
polovici v jedno spojen, přijde ten grunth za summu 36 R. 
   Na to má zaplacených do letha [15]94 23 R a tak ještě od 
letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 3 R dopláceti 
zuostává 13 R. 
   Těch všech 13 R náleží Pinkusce Židovce. 
   Rukojmě  za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Trn, Blažek Kočiš 
S.R.S.A.N.R.                
 
   Letha [15]95 položil Jíra Konečný za grunth peněz 
purgkrechtních Pinkusce Židovce 3 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Konečný za grunt Pinkusce Židovce 
3 R. 
   Letha [15]97 položil Jíra Konečný peněz purgkrechtních 3 R. 
   Sou vydány Pinkusce Židovce. 
   Leta 1598 položil Jíra Konečný peněz purgk[rechtních] za 
grunt svůj ostatních peněz 4 R. 
   Ty přijala Pinkuska Židovka. Tak tu již Židovka Pinkuska 
nic nemá. 
   A tak Jíra Konečný grunt svůj již zouplna zaplatil. 
             f 893b 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho Jíra 
Konečný prodal podsedek ut s[upr]a Vaňkovi Zálešákovi za summu 
40 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Charvát, Janek Sečkař, Martin Mikulec  
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vaněk 
Zálešáků za grunt Jírovi Konečnému 3 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vaněk 
Zálešáků za grunt Jírovi Konečnému 3 R.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Vaněk Zálešáků za gr[unt] Jírovi Konečnýmu 3 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vaněk 
Zálešáků za grunt Jírovi Konečnýmu 3 R. 
   Jakož náleželo Jírovi Žižkovi jinak Konečnýmu na podsedku 
svrchu psaným 26 R, takový peníze Vaňkovi Zálešákovi za 8 R 
prodal. A tak týž Jíra Žižka na tom gruntě nic nemá. 
   A Vaněk jej zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty při času 
s[vatéh]o Ducha po smrti Vaňka Zálešáka týž purgkmistr a rada 
prodali ten podsedek z vůlí Zuzanny, manželky téhož Vaňka 
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Zálešáka, prodali jsou ten grunt Valentovi Hrušovskému za  
70 R. Závdanku dal 18 R, platiti má ročně od letha ut s[upr]a 
po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Vlků, Jakub Řehořů a Jiřík Slanička SRSaN. 
   Ten závdanek ut s[upr]a 18 R přijala Zuzanna, matka sirotka 
toho, na svůj díl. Proto sou jí puštěné, že jest žena v letech 
a nedostatečná na zdraví svém. 
   Letha ut s[upr]a Valenta Hrušovský položil za grunt 4 R. 
   Ty sou také týž Zuzanně vydané. 
   NB. A tak táž Zuzanna nebude míti právo bráti, až se 
sirotku tak mnoho vyplní, totiž 22 R. 
             f 894a    
   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth napřed psaný Martinovi Emrichovému za summu 70 R 
bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jakuv Myslivcův a Jíra Nízský  
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Emrichů 
prodal ten grunth Jírovi Chasníkovi za s[um]u 70 R bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Vávra Vrbecký a Jan Šidlovský S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jíra Chasník 
položil za gr[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka 1 R 
15 gr. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Chasník 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka 1 R 
15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Chasník 
položil za gr[unt] peněz zadržalých 1 R 15 gr. 
   Ty přijal Jíra Praštěk následující purgkmistr na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vaňka Zálešáka. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho prodal jest zase Jíra Chasník zvrchu psaný grunt Janovi 
Zezhulovi za summ 70 R. Závdanku mu dal 2 R 17 gr 1 den a co 
na tom gr[untě] Jíra Chasník zaplaceno jměl, totiž 4 R 15 gr, 
ty jest Janovi Zezhulovi pustil, ostatek summy plati[ti] má 
pořadně po 3 R. Odev[zdán] za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení a opravu gr[untu] i povinnosti panské 
a obecní Jíra Koláček a Jan Kopřivnický starý S.R.S.a N. 
             f 894b 
   Leta 1641 za purgkmistra Martina Mráza položil Jan Zezhula 
ročních peněz k obci městské 3 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
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   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Zezhula položil 
za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R. 
   Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1646 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Zezhula 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a do s[tatku] n[ebožtíka] 
Vaňka Zálešáka. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho po zemřetí Jana Zezhule Jan Stanislavů pojmouce sobě 
manželku pozůstalou ten grunt ujal v tej summě jako nebo[žtík] 
70 zlm. Místo závdanku poráží se jemu na 1 betce vína, kterou 
roku 1645 za purgkm[istra] Jana Slováčka při času vánočním do 
sklepů J.H.M. odvedl, ostatních peněz, co on tam v něm předal 
6 zlm 23 gr 1 den, roční placení po 3 zlm. Od[evzdán] z[a] 
v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Tomáš 
Jarolímů a Pavel Blahúnek SRSaN. 
   Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan 
Stanislavů dal do důchodův 3 věd[ra] vína, jsouc na to obec 
quitovaná sráží jemu na gruntě 5 R. 
   L[eta] Páně 1671 [dne] 18. Januarii za purgmistra Daniele 
L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Stanislav starší 
ze Starého města položil za grunt svůj jedním kusem černého 
dobytka, který do J.V.U.Mti stáda v reštu za ostrovské panství 
místo osypu z důchodů poraženého 
             f 895a 
a naň na penězích hotových k placení přišlého 1 zlm 15 gr. 
   NB. L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka Jakub Kudlík 
platí za grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který za 
rešt ostrovský do důchodův panských odveden jest 36 kr. 
 
   Letha Páně 1672 dne 2. Maii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického a spoluradních jeho Jura Sasín pojmouc sobě 
Kristynu, pozůstalou vdovu po neboštíkovi Janovi st[arším] 
Stanislavovi, za manželku a co tak na témž gruntě vyplaceného 
měla, to jemu za vyplacené zadává a přivlastňuje, totižto co 
tak neboštík Jan Stanislav jí Kristyně jakožto manželce své 
dle testamentu svého jest odporučil, to všecko Jura Sasín, 
tenkrát hospodář gruntu, za zaplacené jmíti bude. A tak 
nadepsaný grunt témuž Jurovi Sasínovi za summu 70 zlm se 
připisuje. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i 
obecní Šimon Vytřasil a Franc Čejka S.R.Sp.a N.R. 
   Letha Páně 1672 dne 2. Maii za purgkmistra ut supra Jura 
Sasín platí za grunt svůj ut supra k obci městské 1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
 
 



 

 

      156 
             f 895b 
   Letha Páně 1698 dne 30. Aprilii za purgmistra Johannesa 
Gattheho a spoluradních téhož letha Jura Sasín nemohouc gruntu 
ut supra držeti, takový prodal z dovolením p[ana] důchodního 
pro příčiny dou[le]žité Jakubovi Sasínovi za summu, jakž jej 
sám připsaný měl 70 zlm. Závdanku jemu dal 25 zlm 21 gr 2 den, 
které peníze nadepsaný Jura Sasín za svou vlastní praetensi, 
kterú na témž g[runtě] měl, přijímá a na témž g[runtě] a na 
držitelích jeho nic více co praetendirovati nemá ani míti 
nebude. Jemu pak Jakubovi [za] zaplacené se vypisují, ostatní 
peníze platit má k obci městské 44 zlm 8 gr 5 den ročně po  
3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hořák a 
Jan Čejka SRSVN. 
   Letha Páně 1699 dne 15. Maii za purgkmistra pana Jana 
Dašického Jakub Sasín položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci měst[ské] stráž[nické] 2 zlm, za které se mu vypisují  
3 zlm. 
             f 896a 
   Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického Jakub Sasín položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 2 zlm, za které se mu vypisují  
3 zlm. 
 
   Leta Páně 1702 dne 24. April[is] za purgmistra pana Jana 
Dašického a spoluradních jeho majíce Jakub Sasín ten g[runt] 
ut s[upra] koupený, poněvadž však ale jemu otec jeho dům svůj 
zaplacený pustil, pročež on Jakub z vůle a pořádku otce svého 
tento gr[unt] naprotiv tomu zasej bratru svému Matějovi 
Sasínovi púští. Který se mu v tejž summě připisuje 70 zlm a 
to, co on vyplaceného měl, totižto 31 zlm 21 gr 2 den, ty jemu 
také protiv tomu, že on na tom domě, co otec Jakubovi pustil, 
žádnej praetensi jmíti nebude, za zaplacené pustil, ostatní  
38 zlm 8 gr 5 den platiti bude k obci městské ročně po 3 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Bártků a Václav Stanislav SRSAN. 
             f 896b 
   L[eta] 1699 dne 18. Maii za purgmistra pana Jana Dašického 
Jakub Sasín položil za gr[unt] ut s[upra] 2 zlm, za které se 
jemu vypisují 3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za 
příjem. 
 
   Letha Páně 1724 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] 
Philipa Černého a spoluradních toho času zdědíce grunt ut 
supra po smrti neb[ožtíka] Matěje Sasína synek po něm 
pozůstalý Jan na svůj díl, takový poněvadž týž dědic teprv 
v šesti letech starý jest, postředků pak k vystavení a 
opravování, též zbývání povinností rozličných z něho 
přicházejících není. Pročež aby na skázu a ruinu nepřišel, 
nýbrž aby sirotek přece z něho památku měl, matka téhož Jana  
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Maryna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Matějovi Sasínovi, 
z vůle a povolením práva prodala jest týž grunt Martinovi 
Adamcovi za 24 zlr, ty jest ve 4 zlr popustil, co měl 
z dědictví tohož nomine uxoris ½ h[onů] dostat a dvacet 
rýnských hotových peněz, však bez všech reštů až do 30. Junii 
1724 zasedělých, poněvadž teprv od 1. Julii onera k placení 
kupec na sebe přijal. Pročež 
             f 897a 
se nyní týž grunt připisuje jmenovanému Martinovi Adamcovi za 
vlatní i s tím, co na něm zaplaceného bylo, ostatních pak 
verunkových peněz 35 zlm splacením obci městské ročně při 
posudcích po 3 zlm. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel 
Kayser a Jan Stavinožka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut 
sup[ra] u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis domu Václava Adamca 
 
   Leta Páně 1760 dne 24. Januarii za purgmistra p[ana] 
Godfrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Martin Adamec 
grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze 
svej otcovskej lásky svému synovi za summu jedno sto štyriceti 
rýnsk[ých] Václavovi Adamcovi odprodal a hotové peníze přijal. 
K tomu sobě svobodné bydlení do svej smrti vyňal, po smrti 
jeho bude-li Václav Adamec svoju macochu u sebe trpět a spolu 
srovnávat budú moct, stojí na vůli kupca. Pročeš se nadepsaný 
             f 897b 
grunt Václavovi Adamcovi z těma na něm obci podlužnýma 65 zl 
mor[avských] verunkovýma penězi (které při posudcích po 3 zl 
mor[avských] zplácet povinen bude) za jeho vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Svoboda a 
p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Václava Adamca 
 
   Dnes níže psaného dne a roku stala se dobrovolná a 
nezastupitedlná smlúva prodeju a kupu mezi Václavem Adamcem 
starým jakožto prodavačem stranú jednú, pak synem jeho 
Václavem Adamcem stranú druhú jakožto kupcem na tento 
následující spůsob: 
   Za první prodává Václav Adamec grunt svůj vlastní v ničem 
nezávadný synovi svému Václavovi Adamcovi za summu kupní tři 
sta a padesát rýnských říšských. Kterúžto summu však on syn 
neb kupec dřívej povinen složiti nebude, až tenž Bůh 
všemohoucí jak prodavače Václava Adamca, tak manželku jeho 
Marynu z toho světa na věčnost by povolal, aniž taky ze summy 
tej žádných interessův povinen býti nemá, toliko 
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             f 898a 
   Za druhé zavázán bude kupec po smrti prodavače a manželky 
jeho Maryny předstojící summu těch 350 zlr vyplatiti těmto: 
   1  sobě na podíl zadrží 50 zlr, 
   2. Tomášovi Adamcovi 50 zlr, 
   3. Kateřině za Františka Kuču provdatej 50 zlr, 
   4. Jozefovi Adamcovi 50 zlr, 
   5. Janovi Adamcovi 50 zlr, 
   6. Rozáře Adamcovej 50 zlr, 
   7. Jurovi Adamcovi též 50 zlr. K tomu 
   Za třetí vymiňuje sobě prodavač z manželkú svú Marynú až do 
smrti v tom domě bez překážky přebývat mocti, jakož taky pro 
potřebný dobytek místo a schránu pro outěžky zemské. Naprotiv 
čemuž 
   Za čtvrté on prodavač Václav Adamec jak dlúho živ bude 
zavazuje se kupcovi synovi svému na všelikú opravu neb i na 
nové stavení poloviční náklad vésti a tak dlúho taky všechných 
poplatků a povinností toho gruntu se týkajících polovicu 
zbývati, což však na manželku jeho prodavače, kdyby délej živa 
byla, vstahovati se nemá, poněvadž jí bydlení svobodné bez 
ouplatku patřiti má. Ostatně 
   Za páté když kupec Václav Adamec summu všechných peněz na 
sebe přijímá p[e]r 35 zl mor[avských] po 3 zl mor[avských] 
ročně k splacení, prodavač povoluje a žádá, aby jemu synovi 
jeho týž grunt ze vším od starodávna majícím právem se 
             f 898b 
za jeho vlastní, volný a dědičný připsal a právně odevzdal. 
   Při čemž když obojí stránka zcela spokojená byla, kup a 
prodej tento se zápisem tímto stvrzuje a jemu Václavovi 
Adamcovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný právně 
odevzdává. 
   Svědkové toho jsou Tomáš Surý a František Kuča, sousedé 
strážnicští. 
   Na zámku Strážnici dne 17ho měsíce ledna roku 1788. 
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             f 907a 
77 Grunt Jana Maňáskova 
 
   Letha Páně 1595 v pátek před s[vatý]m Jiřím Jan vejš psaný 
má grunth svůj po n[ebožtíku] Martinovi Baslovým zuostalej za 
summu 80 R. 
   Místo závdanku díl Mandy manželky své na tom gruntě téhož 
letha [15]95 poráží, totiž 7 R 5 gr, a tak ještě od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 72 R 
25 gr. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item obci městské strážnicské předních peněz skoupených  
9 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Basle náleží jim po 
vybrání obci městské strážnicské 62 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Baslova, totiž Janovi a 
Mikuláši, na posledních penězích náleží jim 1 R 25 gr. 
   Rukojmě za placení a opravdu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Lukáš Polášek, Jan 
Ryšánek, Jan Šťukavý, Bartoše syn a Ondra, též syn Bartoše 
Štikového S.R.S.A.N.R.                  
                                  
   Letha [15]95 položil Jan Maňásků za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Ty přijali purgkmistr a starší na obec. 
   Letha [15]96 položil Jan Maňásek za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Z toho dáno na obec městskou 3 R a ostatek na sirotky 
zanecháno. 
             f 907b        
   Letha 1597 položil Jan Maňásek peněz purgkrechtních za 
grunth 6 R. 
   Leta [15]98 za purgkmistra Matyáše Prahenusa položil Jan 
Maňásek za grunt svůj 6 R na si[rotky] Jana Basla. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Maňásek za grunt svůj na s[irotky] Jana Bastle 6 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Maňásek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle  
6 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Maňásek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 6 R. 
 
   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského Jan Maňásek 
odprodal od gruntu svého z jistým dovolením J.M. urozené paní 
paní Alžběty Slavatové Z Chlumu [a] z Košumberka a na 
Strážnici čtvrt roli urozené paní Dubře Věžníkové z Věžník za 
summu 30 R. Závdanku jemu hned při odevzdávce vyplnila 20 R a 
o s[vaté]m Václavě nejprve příštím ještě dodati má 10 R. A 
druhé čtvrti roli Jan Maňásek při grunthu svým sobě zanechal a 
má z ní robotovati i činž spravovati jako z jiných rolí 
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robotních. Paní Dubra Věžníková pak bude povinna z tej čtvrti 
roli platu peněžitého spravovati 24 gr, a to rozdílně: o 
s[vaté]m Jiří 12 gr a o s[vaté]m Václavě tolikýž, pokudž ji 
držeti bude. Kterýžto plat paní Dubra Věžníková spravovati má 
a nemá z ní žádných robot vykonávati do vuole J.M. Paní aneb 
Jejich [Mil]ostí pánů poručníků. Odevzdána jí za volnou a 
svobodnou. 
   Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po s[vaté]m 
Bartholoměji letha ut s[upr]a. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Maňásek za g[runt] trojích peněz po 6 R na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Bastle 18 R. 
             f 908a 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán 
podsedek bez roli pozuostalý po n[ebožtíku] Janovi Maňáskovi 
Vojtkovi Kašubkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti má 
počna leta 1608 při Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Augusta, Mikuláš Špaček S.R.S.N. 
 
   Letha 1608 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty prodal 
Vojtěch Kašubka podsedek Filipovi Bartošovýmu z Polomě za 
summu 50 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Vácslav Flek, Michal Křižanovský, Vojtěch Kašubka 
S.R.S.A N. 
 
   Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] Filip Bartošů 
prodal zase týž podsedek svrchu psaný Mikulášovi, Janka 
Sečkaře synu, za summu 53 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek 
platiti má při Vánocích letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Sečkař otec jeho, Jíra Klimků, Jan Režnej a 
Pavel Plášků S.R.S.a N.  
   Letha 1609 i za 1610 letho za purgmistra Bartoloměje 
Šlechty položil Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Bastle 6 R.  
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš 
Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle   
4 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Mikuláš Janka Sečkaře na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bastle za 
gr[unt] 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Janka 
Sečkaře položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Bastle 4 R. 
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   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš 
Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Bastle 4 R.  
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Bastle 3 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Janka Sečkaře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Bastle 4 R. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Janka 
Sečkaře položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Bastle 4 R. 
             f 908b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský 
položil za ten grunth na místě Kateřiny manželky své peněz 
ročních 2 R. 
   Ty přijal Mikuláš Kneyzl. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Boletský 
položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Boletský 
položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský 
položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský 
položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Boletský 
položil za gr[unt] Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal 2 R.  
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský 
položil za gr[unt] svůj Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal  
2 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Boletský 
položil za gr[unt] svůj Mikulášovi Kneyzlovi, kteréž přijal 
2 R. 
 
   Leta Páně 1697 dne 1. Aprilii za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho Václav Jiný předstoupil 
před právo purgmistrovské [a] šetrnú žádost složil, aby 
gr[unt] ut supra, který on po pádu rebelantském z místa a 
z gruntu vystavěl, podle pořádku měst[ského] připsán byl. 
Pročež se nadepsanému Václavovi Jinému ten gr[unt] ut sup[ra] 
             f 909a 
připisuje a púští v tej summě, jak zápis nahoře ukazuje, totiž 
v 80 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti rozličné Jan 
Sasín a Jiř[ík] Múčka SRSAN. 
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   Letha Páně 1701 dne 25. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních téhož leta majíce Václav Jiný 
ten grunt ut supra sobě připsaný odevzdaný, který on z holého 
místa vystavil a zvelebil, takový grunt pro svou důležitou 
potřebu odprodal Martinovi Tomanovi, někdy šenkýři 
rohateckému, za túž summu, jak jej sám měl 80 zlm. Místo 
závdanku dal jemu za vystavení 30 zlr, činí na moravský počet 
25 zlm 21 gr 3 den, ostatní summu platiti bude nápadníkom, 
kteří se spravedlivě najdú, při posudcích po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti p[an] Mikuláš 
Šašek a Kryštof Clauda SRSAN. 
             f 909b 
   Letha Páně 1707 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Jana Bíteského a spoluradních jeho Martin Toman po vypálení 
města od nepřátel rebel[antů] Uhrů v 1704 roku učinil handl 
neb frejmark z Bětú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Pavlovi 
Pidlichovi, a pustil jí tento grunt za gr[unt] její v počtu 65 
a prohandlujíc pustila jej zeti svému Ondřejovi Baňařovi. 
Který se jemu v tej summě, jak jej sám kúpil, odevzdává a 
připisuje, totiž v 80 zlm. A poněvadž Martin Toman od vd[ovy] 
Pidlišky gr[unt] zouplna zaplacený přijal, tento pak zouplna 
zaplacený není, pročež těch 54 zlm 8 gr 4 den, co se tuto 
k doplacení nachází, Martin Toman na sebe k placení přijímá, 
jak při zápisi gr[untu] v listu 768 obmezeno jest a Ondra 
Baňař nebude povinen žádnému nic platit. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] Jiřík 
Peldřimovský a Martin Toman S.R.S.N. 
             f 810a 
   Letha Páně 1725 dne 4. Septembris za purgmistra p[ana] 
Antonína Havlíčka a spoluradních jeho majíce dědici po 
neb[ožtíku] Janovi Pidlichovi, totiž Václav, Catheřina a 
Maryna, na gruntě Nro 65 jistý díl vyplacených peněz 
verunkových dle testamentu Alžběty Pidlišky k dědění a takové 
jsouce jim držitel gruntu ut supra (kterýžto grunt za Nro 65 
v letu 1704 vyhandlovaný jest) Ondřej Baňař spláceti, o takovú 
praetensi jsou se dobrovolně porovnali a jmenovaný Ondra Baňař 
nadepsaným dědicům, totiž Václavovi Pidlichovi 2 zlr 45 kr 
dílem oddělati přislíbil a Cateřině 2 zlr a Maryně 2 zlr ve 2 
letech zaplatiti se zavázal. A na tom oni všichni přestali a 
nic více na jmenovaném Ondrovi Baňařovi praetendirovati 
z peněz domovních se zavázali. Což jsúce dle jich dobrovolné 
vůle zavřeno, týž Ondra Baňař bude mět grunt ten zouplna 
zaplacený a ze strany dědicův neb[ožtíka] Jana Pidlicha docela 
zaplacený a nezávadný. Stalo se u přítomnosti všech stran 
nadjmenovaných. 
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   Letha Páně 1746 dne 10. Decembris za purgmistra pana 
Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce erbové po 
nebošt[íku] Ondrovi Baňařovi, Václav a Jozef, grunt ten ut 
supra testamentaliter od otce poručený a ten též spolu 
užívali, tenkráte však Jozef smrtí z toho světa zešel a tenž 
svůj podíl bratrovi svému Václavovi dle učiněného poručenství 
jest odporoučil. Pročež takový grunt se jemu za vlastní, 
dědičný a nezávadný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Pavel 
Surý a p[an] Pavel Cigánek S.R.S.V.a N. Stalo se anno et die 
ut supra. 
 
Přípis domu vdovy Magdaleny, pozůstalej po neboštíkovi 
Václavovi Baňařovi 
 
   Leta Páně 1772 dne 10. Junii za purgkmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních jeho majíce Václav Baňař po bratrovi 
svém Jozefovi grunt ut supra sobě purgrechtně zcela odevzdaný, 
takový po smrti svej dle oustního pořádku na manželku 
Magdalenu a syna Franca z prvního manželstva pocházejícího, 
každému polovicu odporučil. Napotom syn Franc kúpíce sobě 
v jiném místě grunt celý, tu svú polovicu vdově řečenej 
Magdaleně za summu šedesáte šest rýnských dobrovolně popustil. 
Pročež se takový grunt 
             f 911a 
jí vdově Magdaleně in totum připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a splacení jak císař[sko] 
královských, vrchnostenských a obecních povinností pan Petr 
Gruner a pan Franc Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
   NB. Nicméně však polovica toho gruntu ut supra na manželku 
z dítkama svýma, totiž Dorothú, Jurú, Rozárú a Ančú připadá. 
 
   Leta Páně 1772 za purgmistra pana Carla Večeře a 
spoluradních jeho d[ne] 10. Junii předstoupila na dům radní 
držitelkyně gruntu ut supra pozůstalá vdova po neb[ožtíku] 
Václavovi Baňařovi Magdalena a přednesla, kterak ona nemohouce 
tenž grunt celý opravovati a povinnosti vybývati, i taky aby 
se dluhu majícího sprostiti mohla, polovicu zvrchu psaného 
gruntu, kterú od pastorka svého Franca Baňařa odkúpila, 
z dobrej vůle svej Pavlovi Surému za summu sedumdesát dva 
rýnské 30 kr popustila, kdežto společník Pavel Surý povinen 
bude všechny jak král[ovské], tak vrchnostenské i obecní 
povinnosti polovičně zbývati a jí vdově napomáhati. Nicméně 
však vdova hospodář gruntu pozůstane, a proto kdyby po časi on 
Surý túž svú polovic zase prodati mínil a vdova neb nástupník 
její tolikž, co by jiný dával, zaplatiti by chtěla, vždy 
předek míti sobě zanechává. V tom tehdy se řečeného gruntu 
polovica se Pavlovi Surému za vlastní připisuje a odevzdává. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
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Přípis Václava Sochora 
 
   Leta Páně 1779 dne 17. Decem[bris] za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti 
neb[ožtíka] Magdaleny, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] 
Václavovi Baňařovi, grunt ut supra bez hospodáře pravého, 
ačkoliv manžel druhý Václav Sochor živ byl, pozůstal, podle 
toho vyhotoven jsouce právní inventář, když pozůstalé dítky 
ještě nedospělých let byly, a obzvláštně z ohledu, že skrze 
Václava Sochora mnohá příprava v domě tom na jeho outraty se 
vykonala, týž grunt za dvě sta rýnských prošacovaný se jemu 
Václavovi Sochorovi item na podíl manželský a ostatně proti 
splátce druhých spoludědicův se přenechal, přitom taky dluh 
Pavla Surého na tom gruntě vězící p[e]r 72 zlr 30 kr na sebe 
přejati se dobrovolně uvolil. Ostatně ale poněvadž společní 
dědici, kteří na guntě tomto co podle právního inventáře 
k pohledávání měli, skrze řečeného Václava Sochora dokonale se 
splatili a že tomu tak jest, skrze ně přiznáno bylo. Pročež 
odevzdává se grunt ten Václavovi Sochorovi  za vlastní, volný 
a dědičný a nebude z něho okrom těch vejž dotčených 72 zlr  
30 kr Pavlovi Surému podlužných žádnému jinému nic povinen 
splatiti. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan 
Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. 
             f 912a 
Přípis Philipa Kajdy 
 
   Leta Páně 1780 dne 23. měsíce dubna za purgmistra pana 
Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Václav 
Sochor grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný, takový 
s Philipem Kajdú vedle dobrovolného mezi sebú učiněného 
dojednání za grunt téhož Philipa Kajdy přefrejmačil. A 
přijmúce grunt sub Nro purgrechtu 62, jak zápis folio 794 
versa pagina vysvětluje, grunt tento Nro 77 zase jemu 
Philipovi Kajdovi docela za vlastní postupuje. Však s tím 
vzláštním doložením, aby ty na gruntě N 62 vězící verunkové 
peníze tam odtudt na grunt tento přítomný p[e]r 50 zl 
mor[avských] přenesené byly, k tomu taky aby od Philip Kajda 
jemu Václavovi Sochorovi osumdesát rýnských hotových peněz 
přidal, aby dluh Pavlovi Surému, jak předcházející zápis 
odvozuje, p[e]r 72 zlr 30 kr upokojiti mohl. K čemuž když on 
Philip Kajda dobrovolně zvolil a jak peníze verunkové obci 
mněstskej p[e]r 76 zlm 15 gr a potomkom Jakuba Šejdy 3 zlm  
15 gr splacení po 2 zl mor[avských] ročně p[e]r 50 zl 
mor[avských] na tento grunt přejal, dálejc taky Pavlovi Surému 
dluh Václava Sochora p[e]r 72 zlr 30 kr vyplatiti, ostatně ale 
Václavovi Sochorovi k vyplnění těch na přídavek slíbených  
80 zlr sedum rýnských třicet krejcarů k rukám odpočítal, týž 
grunt i s těma přenešenýma verunkovýma penězi ut supra se jemu 
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Philipovi Kajdovi za vlastní, volný a dědičný tímto pořadně 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Ignác Košvic a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. 
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78 Gr[unt] Jurky Eliášového 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 151 nadepsaý Jan(!) drží grunth svůj, kterejž 
od Mikuláše Pražáka za summu 1 R hotovejch koupenej. 
   A tak již jej zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha 1605 za fojta Jana Drabíka Jan Mrouhal prodal 
podsedek ut s[upr]a Urbanovi Holešovskýmu za summu 50 R. 
Závdanku je[mu] dal 7 R a platiti má od letha 1605 po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Jurků, Matouš Viťas, Bartoš Jičínský 
S.R.S.N. 
     Pustý místo 
 
   Ušel z něho Urban Holešovský a správa se dává, že 
v Holešově zemřel. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Zuzanna 
Mrouhalka, kterejž tento podsedek ut s[upr] po Janovi  
Mrouhalovi manželu jejím, připadl, prodala jej Petrovi 
Kostkovi za summu hotových 4 R.  
   A tak týž Petr Kostka ten podsedek zouplna a docela 
zaplacenej má a za něj nic dlužen není. 
 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Petr Kostka ut 
s[upr]a prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kociánovi za  
30 R. Závdanku jemu dal 6 R. 
   Týž Martin Kocián zase ten podsedek prodal Pavlovi 
Mrouhalovi za tu summu svrchu psanou 30 R. Závdanku jemu dal 
Pavel Mrouhal 6 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 R. 
             f 919b 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravení a povinnosti J.M. Páně Jíra Kozáček, 
Pavel Peklo, Václav Knápek a Martin Mladíček S.R.S.N.             
                                  
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Mrouhal za grunt Petrovi Kostkovi 2 R. 
   Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Mrouhal za grunt Petrovi Kostkovi 2 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Pavel Mrouhal 
položil za g[runt] Petrovi Kostkovi 2 R. 
   A jakož náleželo ještě na tomto gruntě 18 R Petrovi 
Kostkovi, takové peníze jest prodal Pavlovi Mrouhalovi za 
hotových 4 R 6 gr. 
   A tak Pavel Mrouhal má grunt zaplacený. 
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   Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Mrouhal prodal podsedek svůj Janovi Ratibořskému za 16 R 15 gr 
peněz hotových. 
   Týž Jan Ratiborský prodal ten podsedek zase Václavovi 
Motykovi Brodskému za summu peněz hotových 16 R 15 gr. 
Odevzdal mu za volný a svobodný, za zaplacený. 
   Rukojmě Martin Mikulec, Absolon Krejčí S.R.S.N. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a 
spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni grunt ut s[upr]a, 
který od mnoha leth požárem zůstával, aby již dále pustý 
nebyl, Janovi Zahálcovi za summu 30 R bez závdanku, placením 
každoročně při posudcích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmí za vystavení, placení gruntu i povinností všech jak 
JHM i obecní Štěpán Kutějků a Pavel Bohunský SRSaN. 
 
        Pusté 
             f 920a 
   Letha Páně 1687 dne 26. Augusti za purgkmistrovství pana 
Václava Žarůška a spoluradních jeho puštěn jest ten požár, 
holé místo od mnoha let tak ležící, jak napřed zápis zní, 
který od předkův za summu 30 zlm prodán byl. Vidouce pak toho 
nemožnost polovic se pasíruje a tolikéž 15 zl mor[avských] po 
vystavení a zvelebení gruntu Janovi Pryglovi, kteréžto peníze 
po vystavení gruntu obci placením ročně po 1 zl mor[avských] 
zapravovati povinen bude. 
   Za kteréhož vystavení R.S.R.S.N. Jiřík Bohunský a Jan 
Jurásek dne a leta ut supra. A tak jemu za volný a svobodný 
odevzdán. 
 
   Letha Páně 1696 dne 27. Martii za purgmistra p[an]a 
Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten grunt ut 
supra Jan Prygl sobě odevzdaný, kterýž z místa, jakž napřed 
zápis ukazuje, vystavěl, takový nemohouce dálejíc povinností 
příslušejících zbejvati, odprodal Janovi Lublinskýmu za summu 
40 zlm. Poněvadž vystavený jest, závdanku jemu dal při 
odevzdávce 10 zlm, které toliko za vystavení jemu patřejí a 
mimo tej summy žádnej praetensi na tom gr[untě] míti nebude 
ani potomci jeho, ostatní pak summu 29 zlm 21 gr 3 den platiti 
povinen bude k obci města Stráž[nice] ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu g[runtu] a povinnosti z něho Franc Čejka 
a Ondřej Čech SRSVN. Stalo se dne a letha ut supra. 
             f 920b 
   Letha 1698 dne 30. Aprilis za purg[mistra] pana Jana 
Gatteho a spoluradních jeho tak jakž Jan Lublinský z téhož 
gr[untu] preč odešel, aby na rujinu nepřišel, puštěn jest 
Jiříkovi Sasínovi z vůle p[ana] důchodního v summě toliko 
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20 zlm a 20 zlm se mu upúští a za zaplacené vypisují pro 
příčinu, že kontributi, kterú on Liblinský zaseděl, totiž  
12 zlr 59 kr na sebe jest platiti přijal, které také zaplatiti 
povinen bude, ostatní platit má k obci městské po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a placení p[an] Jan Čejka a 
Pavel Hořák SRSVN. 
   Letha 1699 dne 18. Maii za purgmistra za pana Johanesa 
Dašického Jakub Sasín položil za grunt ut sup[ra] 2 zlm, za 
které jsouce v tak pilnej potřebě na zaplacení dluhu panu 
faráři stráž[nickému], co on na vejplatu roli obecní zapůjčil, 
vypisuje se jemu 3 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
             f 921a 
   NB. Omylem se stalo, že 3 zlm, které Jakub Sasín dal, pod 
tento grunt se vypsaly, pročež budú patřiti na grunt sub Nro 
76 fol 895 a v tomto zápisu nic neplatí. 
 
Přípis Jozefa Kajdy 
 
   Leta Páně 1747 dne 2. měsíce Octobris za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef 
Kajda od Jakuba Sasína předepsaný dům v Starém městě mezi 
Václavem Baňařem z jednej, z druhej strany na rohu od 
Skalickej brány ležící za summu hotových peněz třiceti sedum 
rejnsk[ých]. Pročež se jemu kupujícímu takový dům za vlastní a 
dědičný se vším k němu přináležejícím právem tuto připisuje a 
odevzdává. 
             f 921b 
Přípis domu  Jozefa Gajdy 
 
   Leta Páně 1786 dne 3ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času zdědil vejš jmenovaný 
Jozef Kajda po svém neb[ožtíku] otci Jozefovi Kajdovi grunt ut 
supra na rohu od Skalickej brány stojící spolu i s těma na něm 
vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl mor[avských] ročně 
obci městskej k splacení. Kdežto však ostatních spoludědičů 
z domu toho splatiti povinen byl a taky skutečně splatil. 
Pročež se jemu Kozefovi Kajdovi za vlastní, volný a dědičný 
tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a 
p[an] František Králík S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Jozefa Kajdy, syna pozůstalého po vejš 
jmenov[aném] Jozefovi Kajdovi 
 
   Leta Páně 1787 dne 22. měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Kajda 
grunt ut supra po otci svém Jozefovi Kajdovi připsaný a 



 

 

      169 
 
dědičně odevzdaný, takový dle testamentu de d[ato] 24ho 
Februarii publ. 8ho Martii [1]787 odporučil na syna svého 
Jozefa Kajdu s tím nařízením, aby manželka odvovělá respective 
matka tohož Jozefa grunt ten až do dospělosti jeho opatrovala, 
taky v něm tak dlúho hospodářem byla a v něm by- 
             f 922a 
dlela, přitom všechny povinnosti jakékoliv by jmenované býti 
mohly vybývala, ano i v příhodě neštěstí ohně neb jinej skáze, 
od čehož Bůh uchovej, a slovem jakžkoli by v skázu přišel, 
zase svým nákladem vystavěla a vždy v dobrém stavě zachovala. 
Co se ale těch na tom domě bratrovi neboštíka Jozefa Kajdy, 
totiž Pavlovi Kajdovi zjistěných 40 zlr a respective spolu za 
vystavení chalúpky následovně s přiražením všech outrat jemu 
podlužných 120 zlr, dokavad by se on Pavel Kajda s držitelem 
gruntu snášeti mohl, má v tej vystavenej světničce bytem 
pozůstati, jinak ale kdyby se v dobroti snášeti nechtěl, 
navrátíce jemu těch 120 zlr pryč z domu se vystěhovati a 
sproštěn toho místa býti. S tím tehdy grunt ten spolu i s těma 
na něm p[e]r 20 zl mor[avských] vězícíma verunkovýma penězi 
obci městskej podlužnýma k splacení po 2 zl mor[avských] ročně 
se týž grunt na vejš psaného Jozefa Kajdu za jeho vlastní, 
volný a dědičný dle řádu purgkrechtního nyní připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnost[enských] i městských povinností pan Jozef Horný a 
p[an] Jozef Blažek S.R.S.V.a N. 
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             f 931a 
79 Gr[unt] Matouše Vitašova 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích 
černejch v listu 165 nadepsaný Matouš drží grunth od 
purgkmistra a starších po n[ebožtíku] Staňkovi Sokolovým 
zuostalej mimo sražený díl Doroty manželky své, za kterejž 
ještě od letha [15]94 dopláceti zuostává 88 R 14 gr 1 den. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item za dluhy pozuostalé po n[ebožtíku] Staňkovi Sokolovým 
5 R 15 gr. 
   Item s[irotkům] nebožtíka] Staňka Sokola náleží jim podle 
rejster nových sirotčích 82 R 29 gr 1 den. 
   Na to jest položil Matouš vejš psaný 6 R 15 gr. Dáno z nich 
za dluhy 5 R 15 gr a ostatní 1 R komu jest vydán, v rejstřích 
sirotčích položeno najdeš. 
   A tak ještě za rok [15]94 zadrželých těmž sirotkům za tímž 
Matoušem zuostává 4 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 5 R platiti má.       
   Letha [15]94 položil Matouš vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních zadržalejch 4 R. 
             f 931b 
   Však jestliže se co více mimo těch 82 R 28 gr 1 den napřed 
psaných najde, povinen bude týž Matouš Vitašů na kostel takové 
peníze dáti a položiti. I našlo se, že povine[n] na kostel  
2 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Eliášů, Daniel 
Dluhošů, Jan Solgka S.R.S.A.N.R. 
 
   Letha [15]95 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Téhož letha [15]95 položil kostelníkům peněz za grunth 2 R. 
   Letha [15]96 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   Letha [15]97 Matouš napřed psaný položil za grunth peněz 
purgkrechtních 5 T. 
   Letha [15]98 Matouš Vitašů položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních sirotkům n[ebožtíka] Staňka Sokolového 5 R. 
Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš 
Vitašů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokolového 5 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Matouš Vitašů na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového 5 R. 
             f 932a  
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Mathouš 
Vitašů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového  
5 R. 
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   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matouš 
Vitašů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového  
5 R. 
         Pusté místo 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad městský 
prodali podsedek požár vrchu psaný, zůstalý po neb[ožtíku] 
Mathoušovi Vitašovi, Martinovi Smolkovi za summu 30 R. 
Závdanku dal 1 R 15 gr, ten jest vydán za dluh neboštíkův, 
ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jíra Klimků, Jíra Konečný S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Sokolového mimo to, což se na 
summě jejich sraziti muselo, poněvadž jsouc po ohni toliko 
pustý místo škodovalo se na něm, náleží předních peněz 24 R. 
   Obci městské za neb[ožtíka] Mathouše Vitaše, což za obilí 
dlužen zůstal, náleží na posledních penězích 4 R 15 gr.  
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Smolka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokolového 2 R. 
   Leta 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin 
Smolka za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového   
2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin 
Smolka za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolového  
2 R. 
 
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Martin 
Smolka prodal svrchu psaný podsedek Šebestovi Špačkovi za 
summu 42 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti jej má počna letha 
1612 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kučera, Pavel Pechových S.R.S.N. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Šebesta Špačkových na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokolových 
2 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Šebesta Špačkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokola 2 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Šebesta 
Špačkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Sokola  
2 R. 
                 f 932b 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šebesta 
Špačkův položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokolových 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Šebesta 
Špačků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokolového 2 R. 
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   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského 
Šebesta Špačků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] 
Staňka Sokolového 2 R. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Šebesta 
Špačků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Sokolového 2 R. 
 
   Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka po smrti Šebesty 
Špačka prodán jest grunt napřed psaný po témž Šebestovi 
zůstalej Martinovi Hemrichovému za summu 65 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho z jistým povolením p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka 
panství strážnicského, ten grunt nadepsaný požár prodán jest 
Janovi Stanislavovi za summu 40 R bez závdanku, placení po 
vyjití tří leth každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti Jeho 
[Mil]osti všelijaké i obecní Matěj Vlků a Jan Boletský  
S.R.S.a N. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Stanislavů 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] Šebesty Špačky, 
manželka Pavla Blahúnka. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Stanislavů 
položil ročních peněz 1 R. 
   Ten přijala Zuzanna Špačková ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Jan Stanislavů 
položil peněz ročních za gr[unt] svůj 1 ½ R. 
   Ty 1 ½ R přijala Zuzanna Špačková. 
 
        Pusté 
             f 933a 
   Letha Páně 1712 dne 27. Martii za purgmistra p[ana] Matyse 
Anderl a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha 
leth pustý a jen toliko holé místo, aby obec strážnická se 
rozmnožovala a důchody jak panské, tak obecní růstly, na 
šlušnou žádost puštěn jest k vystavení Jiříkovi Vlčkovi. Který 
se mu nyní připisuje a odevzdává v summě hlavní, jak předtím 
40 zlm, za volný a svobodný, splacením tej summy ročně při 
posudcích k obci městskej po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Matys 
Anderl a p[an] Ventzl Korotin S.R.S.V.a N. Polhocení se mu 
uděluje jako jiným v tej ulici na 3 letha. 
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   Letha Páně 1721 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] 
Jiříka Myšky a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra 
Jiřík Vlček a zejdúce prostředkem smrti z toho světa, takový 
pozůstalá po něm vdova provdajíce se za Jana Matějkového 
prodala Jakubovi Sasínovi za 8 ½ zlr. Kterýžto se jemu 
připisuje a odevzdává, placením verunkovej summy 40 zlm ročně 
při posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon 
Svoboda a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran. 
             f 933b     
Přípis Jozefa Kajdy 
 
   Leta Páně 1747 dne 2. měsíce Octobris za purgkmistrovství 
pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jozef 
Kajda od Jakuba Sasína předepsaný dům se vším k němu od 
starodávna příslušejícím právem za summu hotových peněz 
třiceti sedum rejnsk[ých]. Pročež se jemu takový dům za 
vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává, verunky (když by 
k placení přišly) se spláceti budou ut supra. 
   Rukojemníci za dobré opravování gruntu a poslušenství právu 
jsou pan Jozef Těšký a pan Pavel Cigánek. 
   Pamět. Tento zápis jakož i předešlý patří předěj ke gruntu 
N 78, zde jest omylem vtažený. 
   Měl pozůstat tam jak již vepsaný byl, podle toho se ten 
přeškrknutý za platný držeti má. 
             f 934a 
Přípis Jozefa Šebesty sub N 117 
 
   Leta Páně [1]771 dne 17. Junii za purgmistra p[ana]  Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního 
Maryna, po neb[ožtíku] Janovi Šebestovi pozůstalá vdova, a 
oznámila, kterak ona ten po svým neb[ožtíku] manželu pozůstalý 
dům a dle testamentu Jozefovi staršímu synovi odporučený pro 
svou starost odevzdává, však z toho domu svým bratrům 
Václavovi a Šimkovi, každému 20 zlr při jejich zrostu 
zaplatiti povinen jest. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný 
i s těma na tom domě od starodávna podlužnýma verunky p[e]r  
40 zlm při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] a m[ěstských] povinností 
p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
   Matka má v tom domě až do smrti bydlet a kdyby se porovnat 
nemohli, má mnět chalúpku na dvoře vystavenú. 
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             f 943a 
80 Grunt Jíry Klimkova 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 147 nadepsaný Jiřík drží grunth svůj, kterejž 
jest od Jakuba Pinkusa Žida za summu 25 R koupil. 
   Na to jest závdanku a peněz purkrechtních témuž Pinkusovi 
Židovi do letha [15]94 vyplnil 7 R 15 gr a tak ještě od letha 
[15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zuostává 17 R 
15 gr. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Pinkusce Židovce předních peněz 6 R 15 gr. 
   Item nápadníkuom n[ebožtíka] Valenty Šaška 11 R. 
   Správu dává Pinkuska Židovka, že by n[ebožtík] Valenta 
Šašek jí těch 11 R za příčinou tou, že jí byl peníze zaseděl 
pustil. Jestliže to Pinkuska Židovka ukáže, má toho vzíti. 
   A což s[irotkům] Kubicovým na tom gruntě náleželo, to jest 
všeckno, jakž zápis toho v rejstřích starých s[irotčích] o 
jedné desce v listu 118 to ukazuje, položeno najdeš. A tak oni 
tu nic víc nemají. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských Pavel Hachů, Mikuláš Klimků S.R.S.A.N. 
             f 943b       
   Letha [15]94 učinil přípově[ď] Jan Skřička na spravedlnost 
Martina Šaška pro 2 R 39 gr, které jemu na zákup díla 
vinohradního půjčil. 
   Téhož letha [15]94 učinil Jakub Bernhart na spravedlnost 
Martina Šaška přípověď pro 2 R, které jemu půjčil. 
   Téhož letha Pavel Liljenplot učinil přípověď na 
spravedlnost Martina Šaška pro 1 R 15 gr, které jemu na dílo 
vinohradní půjčil. 
   Letha [15]95 Jíra Klimků položil za podsedek Pinkusce 
Židovce purgkrechtních peněz 2 R. 
 
   Letha [15]96 Jíra Klimků prodal grunt svůj Mikulášovi 
Blanařovi za summu 30 R. Závdanku Mikoláš Blanař položil 
Jírovi Klimkovi 4 R a ostatek platiti má od letha 1596 při 
Vánocích po 3 R. 
   Letha [15]96 položil Mikoláš Blanař za grunth 3 R. 
   Sou dány Pinkusce Židvoce. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Štěpán Šusů, Matěj Němčickej S.R.S.N. 
   Letha [15]97 položil Mikoláš Blanař za podsedek 9 R. 
   Z toho dáno Pinkusce Židovce na dluh peněz 1 ½ R. 
   Mackovi Šaškovi dáno 5 ½ R. 
   Jírovi Klimkovi dáno 1 ½ R. 
   Leta 1598 položil Mikuoláš Blanař za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský podli přípovědi ut s[upr]a. 
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   Jakož Jírovi Klimkovi na tom gruntě náleželo 11 ½ R, ty 
j[es]t prodal Mikuolášovi Blanařovi bratru svý[mu] za hotových 
3 R 7 ½ gr. A tak týž Jíra na tom gruntě již více nic nemá. 
Stalo se u přítomnosti obou stran. Acth[um] za purg[mistra] 
Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš 
Blanař za grunt svůj nápadníkům Valenty Šaška 2 R. 
   A jakož Janovi Šaškovi náleželo na tomto podsedku summy 1 R 
15 gr, takové peníze prodal Mikulášovi Blanařovi za hotové  
20 gr. A tak tu nic nemá. A Mikuláš Blanař má svůj podsedek 
zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského tento 
podsedek svrchu psaný poručen jest kšaftem od n[ebožtíka] 
Mikuláše Blanaříka Jírovi bratru jeho v summě 14 R, z něhož 
povinen jest strejcom neboštíkovým každému po 3 R, totiž 6 R, 
vyplniti, placením každého roku při Vánocích po 2 R. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu a placení (neuvedeno). 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Blanařík 
položil za grunt 2 R. 
   Vydány sou Jakubovi a Janovi strejcům jeho podli kšaftu. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra 
Blanařík za grunt 1 R. 
   Vydány sou Jakubovi a Janovi strejcům jeho způsobem ut 
s[upr]a. 
   Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Jíra 
Blanařík položil za grunt 1 R 15 gr. 
   Vydány jsou Jakubovi strejci jeho. 
             944b 
   Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Blanařík za grunth Mojžíšovi Židu, to má jinde vypsáno býti  
2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jíra Blanařík 
položil za grunth svůj Jakubovi strejci jeho ostatních 1 R  
15 gr. 
   Zaplacenej. 
 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty týž 
purgkmistr a spoluradní prodali ten grunt po n[ebožtíku] 
Jírovi Blanaříkovi zůstalý Martinovi Žákovskému za summu 40 R. 
Závdanku dal 2 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Kučera a Šebesta Špaček SRSaN. 
   Ta summa všecka náleží Lidě, vdově zůstalé po n[ebožtíku] 
Jírovi Blanaříkovi. 
   Letha ut s[upr]a Martin Žákovský položil za grunt Lidě, 
zůstalé vdově po n[ebožtíku] Jírovi Banaříkovi 2 R. 
 
        Pustý 
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Přípis Cyrila Sasíny 
 
   Leta Páně [1]771 dne 23. Martii za burmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Cyril Sasína spolu ze svým bratrem Antonínem a 
ohlásili, kterak oni ten v Starém městě vedle Matěje 
Glogovskýho ležící dům po svým neboščíku otci Pavlovi Sasínovi 
nápadně v summě za 100 zlr na sebe potahují a druhým svým 
bratrům Tomášovi a Pavlovi jednomu každému 25 zlr s toho domu 
             f 945a 
vyplat[it] chtějí. Poněvač ale oni dva bratři k tomu své 
povolení dali a ten dům hospodáře míti musí, pročeš se jemu 
Cyrilovi na jeho slušnou žádost s tou vejminkou za jeho 
vlastní a volný připisuje a odevzdává, aby jeho bratr Anton 
polovicu, a to sice od stavení vdovy Šebezstky svobodně 
užíval, však povinnosti jak vrchnostenské, tak městské rovným 
dílem každý polovic platiti a ten grundt opravovati povini 
budou. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
kr[álovských], vr[chnostenských] a měst[ských] povinností 
p[an] Johann Gruner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
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             f 955a 
81 Grunt Jana Buchty 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 138 [Jan] nadepsaný drží grunth svůj, kterejž 
jest od Jíry Kaně za summu 21 R koupil. 
   Téhož letha závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 2 R  
25 gr a tak ještě od letha [15]93 rok po roku po 2 R dopláceti 
zuostává 18 R 5 gr. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Jakubovi Hesovi Židu podle odkázky Pavla Skuronickýho 
náleží 2 R. 
   Item Danielovi Růžovi Židu náleží 4 R. 
   Item Jírovi Kaňovi náleží 12 R 5 gr. O těch 12 R 5 gr 
Mikuláš Trubačů při spravování těchto nových register 
předstoupíc oznámil jest, že nadepsaný Jíra Kaňů ležíc na 
smrtedlném posteli tu spravedlnost svou, což jí koli málo nebo 
mnoho i s tím, což na štvrti achteli vinohradu v hoře Fryzáku, 
kerejž drží Jíra Řičiců z Radějova, totiž 7 R má, za chování a 
opatrování v nemoci poručil a mocně od sebe i potomkuo[v] 
je[mu] odkázal. To jest týž Mikuláš Trubačů Jírou Hyžovým, 
kterejžto k víře a duši své že jest tomu tak přijal, prokázal. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských Ondra Bartošků, Petr Karvinský S.R.S.A.N.R. 
             f 955b 
   Letha [15]95 položil Jan Buchta za grunt peněz 2 R. 
   Ty přijal Daniel Růže Žid. 
   Letha [15]96 položil Jan Buchta za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty sou dány Hesce Židovce. 
   Letha [15]97 položil Jan Buchta za grunth peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty sou dány Danielovi Růžovi Židu. 
   Leta 1598 položil Jan Buchta za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 2 R. 
   Ty přijal Mikuoláš Trubač podli poručenství Jiříka Kaně. 
Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenuse. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Buchtů 
za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 2 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Buchta za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 2 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Buchta za grunt svůj Mikulášovi Trubačovi 1 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan 
Buchta za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Buchta za g[runt] Mikulášovi Trubačovi 2 R. 
 
         Pustý místo 
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   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty prodán jest 
požár ut s[upr]a Václavovi Pišťákovi za summu 18 R bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný.    
   Rukojmě Mikuláš Špaček, Jakub Kučera S.N.R. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Mikulášovi Trubačovi podli poručenst[ví] Jíry Kaně 2 R. 
   Matějovi Emrichovýmu též náleží na místě Jana Buchty, což 
jest za něj týž Matěj, jsouc za něho Davidovi Holomkovýmu Židu 
rukojmím, své dáti musil, totiž 16 R. 
             f 956a 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Pišťák 
prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Peklových za summu 20 R. 
Závdanku jemu dal 1 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Augusta, Jakub Kučerovejch S.R.S.A N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Peklových 
za podsedek 1 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Pavel Peklových za podsedek 2 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Trubače 
posledních 1 R. 
   A Matějovi Emrichovi na místě Jana Buchty ut s[upr]a 1 R. 
   Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel 
Peklů za grunt Matěji Emrichovi 1 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel 
Peklů za grutnt Matěji Emrichovi 2 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Peklů za grunt Matějovi Emrichovi 2 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Pavel Peklů za grunt Matějovi Emrichovi 2 R. 
   Jakož na tomto gruntě náleželo Matějovi Emrichovi 8 R, ty 
jest prodal Pavlovi Peklovi za hotových 2 R. A tak Matěj 
Emrich na tom gruntě nic více nemá. 
 
   Pavel Peklo prodal grunt ut s[upr]a Václavovi Drašťovi za 
summu 23 R. Závdanku položil Pavlovi 7 R, platiti jej má ročně 
po 2 R. 
   Rukojmě Macek Loucský a Jan Augusta, Macek Pastýřů a Pavel 
Peklů SRSN.  
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Drašťů 
položil Pavlovi Peklovému za grunt peněz ročních 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Drašťů položil Pavlovi Peklovému za grunt peněz 2 R. 
   Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav 
Drašťů položil za grunt Pavlovi Peklovému peněz ročních 2 R. 
             f 956b 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Drašťů [položil] za grunt Pavlovi Peklovému 2 R. 
        Pustý 
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   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
z jistým povolením slov[utného] p[ana] Jana Jakubovského, 
ouředníka na Strážnici, ten grunt nadepsaný požár prodán jest 
Janovi Buchlovskému za summu 25 R bez závdanku, placení 
povinností každého roku při posudcích po 1 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM i obecní 
Matěj Vlk a Jan Bolecký SRSaN. 
   Letha 1645 za pu[rkmistra] Pavla Nešporka Jan Buchlovský 
položil za grunt svůj peněz ročních 1 R. 
   Ten zůstává při právě. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1699 dne 21. Januarii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta jsouc ten 
podsedek od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový 
aby obec strážnická se zvelebovala, puštěn jest Šimonovi 
Solaříkovi v tejž summě, jakž nahoře stojí, totiž 25 zlm bez 
závdanku placením ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Kašpar 
Pidlich a Jiř[ík] Hrachovský SRSAN. 
   Platí se k obci. 
             f 957a 
   Leta Páně 1733 dne 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času připadnúce grunt ut 
sup[ra] po smrti neb[ožtíka] Šimona Solaříka i po smrti 
manželky jeho na syna po něm pozůstalého Pavla Solaříka mocí 
kšaftu a poslední vůle matky, předstoupil na rathaus tenž 
Pavel Solařík přednášejíce, kterak tenž svůj zděděný grunt 
z svej dobrovolnej vůle prodal švagrovi svému Janovi Linkovi 
za hotových 20 zlr a podle toho že jemu jej za vlastní 
odevzdává. Pročež se jemu taky do kněch purgkrechtních mocí 
toho připisuje a odevzdává tenž grunt za volný a dědičný, 
splacením verunkovej dlužní summy 25 zlm ročně při posudcích 
po 1 zlm. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Košvic a p[an] Andris Weiner. Stalo se d[ne] a leta 
ut supra u přítomnosti obúch stran. 
             f 957b 
Nro 119 
Přípis Pavla Martinka  
 
   Leta Páně 1773 dne 12. Junii za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho toho času předstoupila na dům 
radní Maryna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Linkovi, 
potom provdalá a znovu ovdovělá Klogovská, a tu přednesla, 
kterak po její[m] prvním manželi Janovi Linkovi grunt ut supra 
jest pozůstal, z kteréhožto ab intestato na ňu (jsouce za  
125 zlr vyšacovaný) 3tí díl manželský přináleží, ostatní ale  
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dva díly na Jozefa, vlastního syna neb[ožtíka] Jana Linka 
p[e]r 83 zlr 40 kr padají. Poněvadž ale ten Jozef Linek na 
vojnu vzatý, aniž zdali na živě jest od mnoha let zdovědět se 
nemůže, jí však grunt ten opravovati dáleji možná není, pročež 
jej zeťovi svému Pavlovi Martinkovi, jenž dceru z druhého 
manželstva po Matějovi Klogovském za manželku sobě pojal, 
v tej summě vejš jmenovaných 125 zlr popúští tím spůsobem, aby 
on Pavel Martinek podíl Jozefa Linka 83 zlr 40 kr, kdyby se 
z vojny navrátil, do krejcaru vyplatil. Mezi tím ale místo 
interessu na těch 83 zlr 40 kr jí vdově Linkovej a respective 
Klogovskej až do smrti její svobodné bydlení udělil, co ale se 
ostatních 41 zlr 20 kr tejče, které by jí vdově přináležely, 
takové na dluhy po neb[ožtíku] Matějovi Klogovském obrátí a co 
nejdřív vyplatí. Kdyby však on Jozef Link z vojny se 
nenavrátil, nýbrž tam zemřel, tehdy takové peníze dědicům po 
neb[ožtíku] Matějovi Klogovském na rovné díly pozůstat a 
vyplatit se mají. Pročež grunt ten ut supra i s těma na něm 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 25 zl mor[avských] 
při posudcích po 2 zlm k splacení se jemu Pavlovi Martinkovi 
za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení císařsko král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností, jakož taky opravy 
gruntu pan Karel Večeřa a pan Jozef Dvořák S.R.S.V.a N. 
             f 958a 
Pamnět. 
 
   Leta Páně 1774 dne 20ho měsíce dubna proukázal držitel 
gruntu Pavel Martinek smrtný list ve Vídni vyzdvižený, kterak 
Jozef Linek, jenž na gruntě tom 83 zlr 40 kr k pohledávání 
měl, smrtí jest zešel. A proto dle znění přípisu tohoto 
předcházejícího tenž jeho podíl na dědice po neb[ožtíku] 
Matěj[ovi] Klogovským, totiž Annu, provdalú za Ignáca Možnara 
polovičně p[e]r 41 zlr 30 kr, pak Marynu, provdalú za Pavla 
Martinka, respective držitele gruntu, podobně p[e]r 41 zlr  
30 kr se rozvrhl. Kdežto dle mezi sebú dobrovolně učiněného 
dorozumění a přátelského porovnání každá stránka ze svého dílu 
těch 41 zlr 30 kr matce svej Maryně ovdovělej Klogovskej na 
zaplacení dluhu 25 zlr a k vyživení jejímu 3 zlr 45 kr jsou 
aedirovalia respective na sebe přijali, ostatních ale 12 zlr 
45 kr obojí strana každá vzlášť zaplacené dosáhla. Podle toho 
tehdy ten podíl Jozefa Linka dokonale se vyplatil a na gruntě 
nic víc nepozůstává, jedině těch 41 zlr 20 kr, které Pavel 
Martinek matce manželky svej vyplatiti povinen bude. 
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             f 967a 
82 Grunt Bartoše Jana, syna Bartošového 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 152 nadepsaný Bartoš má grunth svůj od 
Mikuláše Trubačového koupený za summu 40 R 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 9 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 3 R dopláceti zuostává 31 R. 
   Ta summa náleží nápadníkům Vaňka Malhotského. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Mikuláš Trubačů, Tobiáš 
Marků S.R.S.A.N.R. 
 
   Letha 1595 ten nahoře psaný grunth jest prodán od Mikoláše 
Trubačového za summu 40 R Mackovi Oravskému, na kterejž 
závdanku položil Mikolášovi Trubačovi 6 R a tak ještě za něj 
dopláceti zůstává od letha [15]96 při Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské 
zejména tito: Václav Panců a Jíra Panců S.R.S.N. 
             f 967b 
   Letha 1596 Matouš Knápek koupil  grunth od Macka Oravskýho 
za 40 R. Závdanku dal Matouš Panců Mackovi Oravskýmu 6 R, 
platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Pešků, Vacula Jančů, Jíra Konečných S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Matouš Knápek za grunth 3 R. 
   Ty přijal Mikuláš Trubač na místě nápadníkuov Vaňka 
Malhotskýho. 
   Letha [15]97 položil Matouš Knápek za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Ty přijal Mikoláš Trubač na místě nápadníkův Vaňka 
Malhotský[ho]. 
   Leta 1598 položil Matouš Knápek za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Ty přijal Mikuláš Trubač na místě nápadníkův Vaňka 
Malhotskýho. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matouš 
Knápek Jírovi Svačinovi nápadu po n[ebožtíku] Malhockým půl 
peněz 1 ½ R. 
   Bude ještě náležeti témuž Jírovi Svačinovi 6 ½ R. 
   A jakož Mikulášovi Trubačovi náleželo nápadu po témž 
n[ebožtíku] Malhotským  8 R a Bartošových Janovi 4 R, takové 
peníze od nich obou Matouš Knápek skoupil. A tak na tom gruntě 
nic nemají. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Matouš 
Knápek položil 1 R 15 gr Jírovi Svačinovi. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Mathouš 
Knápek za grunt Jírovi Svačinovi 1 R. 
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   Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského podle rozdílu 
statku n[ebožtíka] Mathouše Knápka Mikuláš Špaček pojmouc sobě 
za manželku Hedviku, pozůstalou vdovu po témž Mathoušovi 
Knápkovi, ujal podsedek se 2 kusy vinohradu v Staré hoře, 
s roubanicí za Starým městem, s dobytkem svinským a jiným 
nářadím domovním v summě 73 R. Z toho sobě srazil dílu Hedviky 
manželky své, což na ni přišlo 16 R 12 gr 1 den 1 víd a tak 
zůstává dopláceti od letha ut s[upr]a takto: za grunt po 3 R a 
za vinohrady podle ourody po 7 R i na zaplacení dluhu summy  
56 R 17 gr 4 ½ den 1 víd. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Janča Tesař, Jan Buchta, Mathouš Vitaš, Matěj 
Emrichů S.R.S.A N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Špaček 
za grunt na zaplacení dluhu po n[ebožtíku] Mathoušovi Knápkovi 
5 R 26 gr. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Mikuláš Špaček za grunt 3 R. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaňka Malhotského 
ostatních 1 ½ R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Knápka 
předních peněz 1 ½ R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Mikuláš Špaček za grunt na sirotky n[ebožtíka] Matouše Knápka 
3 R. 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho jakož 
Mikuláš Špaček zůstával za podsedek a vinohrady dopláceti 
s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Knápka summy 44 R 21 gr  
4 ½ den 1 víd, i poněvadž ti sirotci zemřeli a bližších přátel 
krevních mimo manželku téhož Mikuláše špačka se nenacházelo, 
ty on sobě na gruntě a vinohradech sráží. A tak má to 
zaplacený a žádné[mu] v ničemž nezávadný. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš 
Špaček prodal požár svůj ut s[upra Jakubovi Kučerovi za summu 
40 R, Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 
po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Konečný, Jan Augustů S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Kučera za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jakub 
Kučera za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Kučera za gr[unt] Mikulášovi Špačkovi 1 R. 
             f 968a 
   Leta 1611 za purgkmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub 
Kučera za grunth Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Kučera za grunth Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Kučera za g[runt] Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
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   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jakub Kučera položil 
za g[runt] Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Kučera položil za grunt Mikulášovi Špačkovi 2 R. 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth ut s[upr]a Lukášovi Bašovi za 40 R bez závdanku, 
platiti jej má při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu, povinnosti panské i 
obecní Tomáš Zubřický a Ondra Bílků S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut sup[ra] Bartkovi 
Bautorovi ze Slizka za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má 
při každých posudcích aneb Vánocích po 2 R počna 1658. 
O[devzdán] za v[olný] [a] s[vobodný]. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Blažej Ratibořský a Jíra Tyc S.R.S.N.R. 
             f 969a 
   Letha Páně 1677 dne 15. Maii za purgkmistra Václava Kneyzle 
a spoluradních jeho z milostivého poručení J.V.H.Mti prodán 
jest ten grunt po n[ebožtíku] Bartkovi Bautorovi Martinovi 
Rachovskému za summu 40 zlm bez závdanku, platiti jej má při 
každých Vánocích neb posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Adama Rachovského a Pavel Matúše Rachovského  
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1693 dne 6. Junii za purgkmistrovství p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Kašpar Pidlich ujal 
sobě předepsaný grunt, který se jemu připisuje v summě 40 zlm. 
Odevzdán jemu za volný [a] svobodný, placením ročně při 
každých ročních posudcích po 2 zlm. 
   Rukojmě za opravu a zvelebování gruntu, taky zbývání 
povinností císařských, panských [a] obecních pan Václav 
Jurášek, p[an] Jan John S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Cašpar Pidlich 
z gruntu ut supra 



 

 

      184 
           f 969b 
ještě 40 zlm obci strážnickej dopláceti, z tej summy poněvadž 
ten grunt skrz tou nešťasnú rebelantskú vojnu spolu z jinými 
na ruinu přišel, aby tím lepší jej vystavěti mohl, upúští se 
jemu třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr, a tak k zaplacení se jemu 
ještě zůstává totiž 26 zlm 20 gr. Na kterúžto summu dne ut 
supra při držaných posudcích klade 1 zlm 8 gr 4 den. Stalo se 
dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1720 d[ne] 1. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemříce z gruntu ut 
supra jak hospodář, tak i hospodyně Johanna Pidliška, již 
provdalá za Václava Matějkového, a nemohouce sirotek po ní 
jakožto ještě nezletilý Cateřina gruntu ut supra délejíc 
držeti, z vůle rady i přátel jejích prodala jej Maryně, vdově 
po neb[ožtíku] Antonínovi Zahrádkovi za 7 ½ zlr. Kterýžto se 
jí připisuje za vlastní, placením verunkovej summy 26 zlm  
20 gr, contrib[uci] za rok 1718 sirotek Cateřina platiti 
povinna bude. Odevzdán za vlastní. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností 
             f 970a 
p[an] Jiřík Mohelnický a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. 
Stalo se u přítomnosti obúch stran. 
 
Přípis domu Jana Mlýnka 
 
   Leta Páně 1758 dne 14. Aprilis za purgmistra p[ana] 
Christopha Mihatche a spoluradních tohož času jest držitel 
téhož gruntu ut supra Martin Zahrádka i ze svojú manželkú 
z dobrovolnej vůle vůle svému zeťovi Janovi Mlýnkovi v dvúch 
stech rýnsk[ých] postoupil. Který grunt ze svým švagrem 
Pfilipem Adamcem opravovati, jednu sedničku pro Martina 
Zahrádku a manželku jeho k svobodnému bydlení do jejich smrti 
vystavit, pak po smrti jejich, kdyby držitel domu Jan Mlýnek 
za svým švagrem Pfilipem Adamcem se srovnati nemohl, tak Jan 
Mlýnek svému švagrovi Pfilipovi Adamcovi jedno sto rýnsk[ých] 
složiti povinen bude. K tomu Jan Mlýnek se zavazuje Martina 
Zahrádky rola svým dobytkem darmo zapravovat, okrom pěší dílo, 
totiž jak obilí mlátit a kopat ve vinohradě, které dílo Pfilip 
Adamec vykonat se obligiruje, jakož taky v společným užívání 
gruntu všechny povinnosti společně ti dva švagři zplácet 
povinni budú. Pročež se nadjmenovaný grunt z tyma opsanýma 
             f 970b 
clausulama a těm na tomž domě podlužnýma 26 zlm 20 gr 
verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Vychodil a 
p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a 
roku ut supra. 
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Přípis Martina Bohunského 
 
   Leta Páně 1772 dne 1ho Decembris za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jan 
Mlýnek, držitel gruntu, a přednesl, kterak on ten zvrchu psaný 
svůj vlastní a v ničem nezávadný právně sobě připsaný dům 
Martinovi Bohunskému za jeho dům N 100 fol. 1187 přefrejmačil 
a od něho Martina Bohunského náddavku 20 zlr přijal. Podle 
toho se nadřečený grunt i s těma na něm pozůstávajícíma penězi 
p[e]r 26 zlm 20 gr bílých jemu Martinovi Bohunskému za jeho 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení jak císař[sko] 
královských, tak vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
             f 971a 
Přípis Martina Múčky 
 
   Leta Páně 1786 dne 31ho měsíce máje za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Martin 
Bohunský grunt ut supra titulo commutationis sobě za vlastní 
připsaný a pořadně odevzdaný, takový z ohledu majících 
nějakých dluhův, aby je splatiti mohl, z čistej a dobrej vůle 
svej odprodal Martinovi Múčkovi za summu tři sta padesáte 
čtyri rýnské. Na kterúžto kupní summu kupec prodavačovi 
závdanku dvacet rýnských složil, které Jozef Stanislav přijal, 
id est 20 zlr, dálejc ale jemu Jozefovi Stanislavovi ještě 
134 zlr, na faru veleb[nému] panu děkanovi 9 zlr 31 kr, pak 
p[anu] Janovi Mihatschovi capital 44 zlr, spolu tehdy 207 zlr 
31 kr vyplatit zavázán býti má. Na ostatní 146 zlr 28 kr 3 den 
prodavač toliko 6 zlr 28 kr 3 den na hotově přijati, pak  
140 zlr za kupcem Martinem Múčkú zanechati chce. Však s tím 
doložením, že on Martin Bohunský v tom domě Martinovi Múčkovi 
odprodaném naproti těm 140 zlr obydlí tak dlúho sobě vymiňuje 
v tej na dvoře se vynacházející setnice, pokavade by on Martin 
Bohunský těch sobě zanechaných 140 zlr k svej potřebě 
nevybral. Však bude přitom zavázán Martin Bohunský, poněvadž 
k tomu příbytku svému půl humna užívati bude, hospodářovi 
svému 
             f 971b 
jak dlúho tam bývati chtíti sobě oblíbí a peníze opačně od 
Martina Múčky nepřijme, každoročně je na rýnských opláceti, 
ostatně ale z těch peněz nemají se žádné inte[resy] žádati. 
S tím tehdy grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma 
penězi p[e]r 26 zl mor[avských] 20 gr alb k splacení po 2 zlm 
ročně obci městskej podlužnýma se jemu Martinovi Múčkovi za 
jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a 
odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef 
Stanislav a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret worden. 
   De sessione 3ten Martii [1]797. Prat, Kanzelist. 
   Item ob diesem Hause haftet 20 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerkt worden. 
   De sessione 3ten Martii [1]798. Prat. 
   Vergleichen sind 3tio loco 50 Fr Kapital dem Christoph 
Hubner gehörig hierort vorgemerkt. 
   De sessione 7e Martii 1800. Prat. 
   Vergleiche Art haftet ob diesem Hause 50 Fr Stadt 
Straßnitzer Waisengelder, welche hier 4to loco vorgemerkt 
werden. 
   De sessione 14te Martii [1]804. Prat. 
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83 Gr[unt] Matyáše Strejčkového 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 146 nadepsaný Matyáš drží grunth svůj po 
n[ebožtíku] Janovi Vápeníkovi zuostalej, kterejž jest po 
Zuzanně manželce své dostal v summě 40 R. 
   Na kterejž jest téhož letha [15]91 i s tím, což jest 
n[ebožtík] Jan Vápeník na něm vyplatil, vyplnil 10 R a tak 
ještě od letha [15]92 při Vánocích rok po roku po 3 R 
dopláceti zuostává 30 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item cechmistrům řeznicským strážnicským 4 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šalmana náleží 1 R. Ty 
sou všecky za ním zadržalé. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kuby Hanouska náleží jim 25 R. 
Na to jim zadržel za rok [15]94 1 R a ostatek od letha [15]95 
při Vánocích rok po roku po 3 R platiti má. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých  Mikuláš Hunka, Jan 
Krmelínský S.R.S.A.N.R.        
                                  
   Letha [15]94 položil Matyáš Strejček za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R. 
   A mimo to díl Zuzanny manželky své sobě srazil 14 R 3 gr  
5 den. 
             f 979b 
   Z těch napřed položených peněz dáno masařům do cechu 
koupených peněz 4 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Šalmana zanecháno 1 R. 
   Letha [15]95 položil Matyáš Strejčků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 3 R. 
   Letha [15]96 položil Matyáš Strejčků za grunth peněz 
purgkrechtních 3 R. 
 
   Letha [15]97 ten grunth j[es]t prodán od Matyáše 
Strejčkovýho Ondrovi Vracovskému za 45 R. Závdanku položil 
Vracovský Matyášovi Strejčkovi při odevzdávce 5 R. 
   Téhož letha [15]97 položil Ondra Vracovský za grunth 3 R a 
tak ostatek dopláceti má od letha [15]98 pořadně po 3 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Tobiáš 
Strejčků, Kašpar Vracovský, Martin Vítků. 
   Leta 1598 položil Ondra Vracovský peněz purgkrechtních za 
grunt svůj sirotkům Kuby Hanouska 3 R. Acth[um] za purgmistra 
Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra 
Vracovský za grunt svůj 3 R. 
   Ty náleží do statku n[ebožtíka] Kuby Hanouska. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Ondra Vracovský 3 R. 
   Ty náleží do statku n[ebožtíka] Kuby Hanouska. 
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   Jakož zůstává Ondra Vracovský dopláceti za tento grunt od 
letha 1600 summy 28 R, ty peníze náležejí Mathyášovi 
Strejčkovému a on jich sobě vyzdvihovati má. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra 
Vracovský za grunt Matyášovi Strejčkovému 3 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra 
Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovýmu 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil 
Ondra Vracovský za g[runt] Mathyášovi Strejčkové[mu] 3 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Ondra Vracovský za g[runt] Matyášovi Strejčkové[mu] 3 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovýmu 3 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Vracovský za grunt Mathyášovi Strejčkovému 3 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Vracovský za gr[unt] Matyášovi strejčkovýmu 3 R. 
   Letha 1611 za purgmistra Matyáše Prahenusa položil Ondra 
Vracovský za grunt 3 R. 
   Ty přijal Martin Mořkovský na díl manželky své, dcery 
n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového, neb jemu jsou k vyzdvižení 
ukázány podle rozdílu statku. 
   Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra 
Vracovský Martinovi Mořkovskýmu 2 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Ondra Vracovský Martinovi Mořkovskýmu ostatních peněz za grunt 
2 R. 
   A tak jej zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Ondra Vracovský 
prodal grunt svůj, kterýž zaplacený měl, Mackovi Zlouckému za 
summu 60 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od 
letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Peklo, Pavel Režný a Václav Vrchníčků S.R.S. 
             f 980b 
   Letha 1614 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Macek Loucký za g[runt] Ondrovi Vracovskému 3 R.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Macek 
Loucký položil za grunt svůj Ondrovi Vracovskému 3 R. 
 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Macek 
Loucký prodal podsedek svůj s příslušenstvím za summu 60 R 
Janovi Solgovi. Závdanku dal jemu 15 R, platiti má ročně po  
3 R a což měl na tom gruntě Macek zaplaceného, to jest Janovi 
pustil. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Sokolů a Jan Vávrů SRSN. 
   Leta svrchu psaného Jan Solga položil za grunt peněz 
ročních 3 R. 
   Ty přijal Ondra Vracovský. 
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   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Solga 
položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Ty přijal Ondra Vracovský. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest 
náleželo Ondrovi Vracovskýmu na tom gruntě 38 R, takové peníze 
jest prodal Janovi Solgovi za hotových 8 R 15 gr. A tak Jan 
Solga má svůj grunt zaplacený. 
   Jan Solga maje grunt svůj zaplacený, prodal na něm p[anu] 
purgkmistru a radě na obec městskou strážnicskou 30 R za 
hotových 7 R 15 gr, kteréž má pokládati od leta 1619 po 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Podivínský, 
náměstek Jana Solgy, prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Adamovi 
Syrinskému za 40 R bez závdanku a platiti jej má ročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní 
Jan Boletský a Adam Malý S.R.S.N. 
   Na tom gr[untě] náleží: 
   Na obec městskou předních peněz 30 R. 
   A Jírovi Podivínskému 10 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Syrinský 
položil za gr[unt] peněz ročních k obci 1 R. 
             f 981a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Syrinský 
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. 
   Jakož Jiřík Podivínský na tom gruntě na posledních penězích 
10 R dobírati jměl, takových jest Thobiášovi Fridrichovi 
Hritcovi, písaři radnímu města Strážnice, za summu hotovou   
10 kr. Kteréžto peníze on jakožto jeden spoluliterát 
k slavnému kůru literátskému města Strážnice z upřimné a 
křesťanský lásky daroval. A tak Jiřík Podivínský nic více 
nemá, toliko k kůru literácskému náležeti budú. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho Václav Benešovský pojmouce sobě vdovu pozůstalou po 
neb[ožtíku] Adamovi Syrinským, ujal nadepsaný grunt za tu 
summu jak prvotně, totiž 40 zlm bez závdanku, placení ročně po 
3 zlm. Od[evzdán] za v[olný] a svob[odný]. 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Thomáš 
Jarolímů a Václav Palko S.R.S.a N.R. 
 
   Letha 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a starších spoluradních prodali jsou páni tento 
grunt Jiříkovi Thirymu za summu 40 zlm. Závdanku má dáti  
3 zlm, placení ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan 
Stanislavů a Jan Studenský S.R.S.a N. 
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   Dal při kupu závdanku vdově po neb[ožtíku] Adamovi 
Syrinském 2 R a při s[vaté]m Janě má dáti ku obci 1 R. 
   Na tom gruntě náleží: 
   K obci předních peněz 28 zlm. 
   A pánům literátům 10 zlm. 
             f 981b 
   Letha Páně 1693 dne 8. Junii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Stanislav 
předepsaný grunt sobě ujal, který se jemu, jak napřed 
položeno, v tej summě připisuje a odevzdává, totiž 40 zl 
mor[avských]. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, zbývání povinností císařských, 
panských a obecních Martin Stanislav a Tomáš Stanislav 
S.R.S.N., placením ročně po 2 zl mor[avských] k obci města 
Strážnice. Stalo se dne a letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Jan Stanislav 
z gruntu ut supra ještě obci městskej 40 zlm na letha 
spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu 
uherskú rebelii na ruinu přišel, z tej summy se jemu třetí díl 
upúští, totiž 13 zlm 10 gr. A na to více při posudcích pokládá 
1 zlm, ostatní summu, totiž 25 zlm 20 gr, platiti povinen bude 
na spůsob jak nahoře. 
             f 982a 
Přípis Jiřího Stanislava 
 
   Leta Páně 1747 dne 1. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních ustoupil a dědičně 
aediroval svůj předepsaný po jeho neb[ožtíku] otcovi Janovi 
Stanislavovi zděděný dům svému synovi Jiřímu Stanislavovi se 
vším od starodávna patřícím právem. Na kterým jeho bratr Pavel 
Stanislav též svoji dědičnou polovicu k pohledávání má a též 
takovou jemu předjmenovanému strejci Jiřímu Stanislavovi 
ustoupil a daroval. Však ale s tou vejminkou, že jemu 
aedention cessionarius povinen jest až do jeho a manželky 
smrti svobodné obydlí v tomž domě darmo popřívati. Pročež se 
víc jmenovanému Jiřímu Stanislavovi tenž dům tuto za vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. Vejrunky v druhým zápisu 
spojící, totiž 25 zlm 20 gr, se spláceti budú v svým 
předepsaným času. 
   Za rukojemníky bedlivého poslušenství právu a dobrého 
opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[a] Jozef 
Heissig. Stalo se dne a roku jak vejš stojí. 
   Ad notandae bene. Po neboštíkovi vejš jmenovaným Janu 
Stanislavovi pozůstala vdova Anna, na tomž domě deset rejnské 
k svej potřebě sobě vymínila. 
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             f 982b 
Dle vrchnostenského povolení de d[ato] 6. Junii [1]788 
Přípis Pavla Stanislava 
 
   Leta Páně 1788 dne 7ho Junii proukázal Pavel Stanislav, 
kterak on dle skrze nebošku matku jeho Annu vzdělaného 
testamentu po neboštíkovi otci svém Jurovi Stanislavovi 
starším jeden dům v Starém městě vedle Jury Stanislava a 
Martina Moučky pod Nrem 121 jest zdědil. Když tehdy společní 
erbové přátelsky se porovnajíce, že tomu tak jest přislíbili  
dvouma svědkama takové stvrdili, tehdy se jemu Pavlovi 
Stanislavovi ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný tímto 
řádem purgrechtním připisuje a odevzdává. Stalo se u 
přítomnosti svědků Philipa Kajdy a Pavla Pergla anno et die ut 
supra. 
      Karel Svoboda, 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Haftet ob diesem Hause 200 Fr der Eva Siebenschein gehörig, 
welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 22ten Aug[ustii] [1]807. Prat.      
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             f 991a 
84 Grunt Jana Trna 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 73 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž 
jest od Matěje Hemrichovýho koupil za summu 50 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 21 R 7 ½ gr a tak ještě od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 28 R 22 ½ gr. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Holomkovi Židu předních peněz 5 R. 
   Item Matějovi Emrichový[mu] posledních peněz náleží 23 R  
22 ½ gr. 
   Ten Matěj vejš psaný jakož jest byl Danielovi Židu za obilí 
12 R povinovat, za těch 12 R jest těch 23 R 22 ½ gr, kteréž na 
tom gruntě měl, témuž Danielovi Židu z své dobré vuole pustil. 
A tak týž Matěj Emrichů tu na tom gruntě nic více nemá. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Emrichů, Jan Režných, 
Matěj Emrichů S.R.S.A.N.R. 
 
   Letha 1595 Jan Trn položil peněz purgkrechtních Holomkovi 
Židu 4 R.  
   Letha [15]96 Jan Trn položil peněz purgkrechtních 4 R. 
   Z toho dáno Holomkovi Židu 1 R. 
   Danielovi Židu dáno též 1 R. 
             f 991b 
   Letha [15]97 položil Jan Trn za grunth Danielovi Židu 4 R. 
   Leta 1598 položil Jan Trn za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Danielovi Židu na dluh jeho 4 R. Acth[um] za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Trn za 
grunt svůj Danielovi Židu na dluh jeho 4 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Trn za grunt svůj 4 R. 
   Ty přijal David Holomků na místě Daniele Žida. 
   Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan Trn 
za grunt, kteréž přijal David Holomků 2 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Jan Trn za grunt peněz opstatních 2 R 22 ½ gr. 
   Ty přijal David Holomků. 
   A tak tenž Jan Trn má grunt zaplacenej. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán grunt 
pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Trnovi Mikulášovi Špačkovi za 
summu 30 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Martin Steruzský, Jíra Holý z Radějova S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 2 R. 
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   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 2 R.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Špaček na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trna 1 R 15 gr. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Anně Trnovej 19 R 15 gr. 
   Bětě, ženě n[ebožtíka] Jana Trna 5 R. 
             f 992a 
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil 
Mikuláš Špaček za grunt Bětě Trnovej 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Mikuláš Špaček za grunt Anně Trnovej 3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Špaček za g[runt] Anně Trnovej 3 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš 
Špaček za grunt Anně Trnové 3 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Špaček 
položil za grunt svůj Anně Trnové 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Špaček položil za grunt Anně Trnové 3 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Špaček položil za grunt Bětě, ženě Jana Trna 3 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš 
Špaček položil za grunt Bětě, ženě Jana Trna ostatních peněz  
3 R 15 gr. 
   A tak má ten grunt zouplna zaplacený. 
 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Mikuláše 
Špačka týž purgkmistr a starší prodali ten grunt Janovi 
Klimkovskému tkadlci za summu 40 R. Závdanku má dáti o 
příštích Vánocích 4 R a ostatek každoročně dopláceti po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Ostrý a Mikuláš Manek S.R.S.a N. 
 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Klimkovský 
tkadlec z toho grunthu ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest 
Balcarovi Jarolímovi za s[um]u 40 R bez závdanku, platiti jej 
má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Thomáš Zubřicský a Martin Mléčko S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Balcar 
Jarolím položil za gr[unt] peněz ročních s[irotkům] 
n[ebožtíka] Mikuláše Špačka 1 R. 
   Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk. 
             f 992b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Balcar Jarolím 
položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Špačka 
2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky  Balcar Jarolímů 
položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Špačka peněz zadrželých 2 R. 
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   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Balcar Jarolímů 
položil za gr[unt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Špačka peněz ročních, kterých Zuzana Špačková přijala 1 R. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1693 dne 18. Aprilis za purgkmistra pana Jiříka 
Peldřimovského a spoluradních jeho aby tak obec se 
nestracovala, nýbrž zvelebovala, předepsaný grunt mnohé letha 
ležíce pustý, pročež ten Lukášovi Šumpolcovi se připisuje za 
summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití třech leth 
po 2 zlm. 
   Rukojmě za vystavení gruntu p[an] Václav Mlýnek, p[an] Jan 
Najmon S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra pana 
Carla Večeřa a spoluradních jeho majíce Lukáš Šumpoletz 
z gruntu ut supra ještě 40 zlm zpláceti, však že ten skrz tu 
uherskú rebelii spolu z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se 
jemu třetí díl upúští, totiž 13 zlm 10 gr a k zaplacení jemu 
zůstává 26 zlm 20 gr. Na kterúžto summu, co z důležitých pří- 
             f 993a 
čin k obecnímu dobrému na cestu jezdil, poráží se jemu 3 zlm. 
A tak se jemu za zaplacené vypisuje 16 zlm 10 gr, d[ne] a 
letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1713 dne 29. April[is] za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Lukáš 
Šumpoletz sobě náležitě patřící, takový z dobrovolnej vůle a 
rozmyslu prohandloval a profrejmarčil Maryně, pozůstalej vdově 
po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, přidadúc jí 10 zlr za grunt 
sub Nro 65, aby ze vším tím, co na kterém gruntu jest a 
frejmarkem která strana dostane, aby to platiti povinna byla, 
nepřevádějíc žádných praetensí. Kterážto jmenovaná Maryna 
Tomanka týž grunt hnedt synovi svému Martinovi Tomanovi, 
sirotku po neb[ožtíku] Martinovi Tomanovi, na místě gruntu 
profrejmarčeného sub Nro 65 za vlastní odevzdává. A poněvadž 
jak frejmark, tak i odevzdávka dobrovolně a náležitým spůsobem 
se stala, týž grunt se jemu Martinovi Tomanovi synu jejímu 
připisuje a odevzdává k dospělosti jeho za volný a svobodný, 
v summě jak prv držitel ut supra. 
   [Rukojmí] p[an] Pavel Hořák a Lukáš Šumpoletz S.R.S.V.a N. 
Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
   Obci městské ještě náleží 23 zlm 20 gr alb a ostatek jemu 
za zaplacené připadá. 
             f 993b 
   Letha Páně 1713 dne 15. Maii za purgmistra pana Philipa 
Černého majíce grunt ut supra Maryna Tomanka a nyní Majzlíčka 
od Lukáše Šumpolce prohandlovaný, takový nemohouc délejíc 
držeti a povinnosti spláceti prodala Václavovi Tesaříkovi za 
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summu hotovú 20 zlr, kteréžto toliko za vystavení a to, co již 
prve vyplaceného bylo, se počítá, ostatní summu bude povinen 
platiti, totiž 23 zlm 20 gr alb, obci městskej ročně po 2 zlm. 
Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se u 
přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra. 
 
   Leta Páně 1740 dne 10. Maii za purgmistra pana Johannesa 
Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Václav Tesařík zaprodal ho hnet v roku 1722 Václavovi 
Stanislavovi za padesát rýnských, kterýžto nemajíce 
             f 994a 
až dosavate připsaný, nyní se jemu za vlastní a volný 
připisuje, s placením verunkovej summy ut supra obci městskej 
ročně po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] 
Ignatz Pfilip a p[an] Matúš Svinka S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jiříka Stanislava 
 
   Leta Páně 1757 dne 23ho ledna za purkmistra p[ana] 
Chrištofa Aloise Mihatsche a spoluradních toho času 
odporoučejíce neboš[tík] Václav Stanislav grunt ut supra svým 
dvúm synom Jiříkovi Stanislavovi a Janovi Stanislavovi na 
polovicu, tak se ti dva bratři zjednotili, že Jiřík Stanislav 
svému bratrovi Janovi Stanislavovi za jeho polovicu štyriceti 
devět rýnsk[ých] složiti má a tak tento celý grunt Jiříkovi 
Stanislavovi vším právem přináleží. Pročeš se nadjmenovaný 
grunt Jiříkovi Stanislavovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje 
             f 994b 
a odevzdává. Na kterém gruntě podlužné verunkové peníze 23 zl 
morav[ských] 20 gr k obci městskej při posudcích po 2 zl 
mor[avských] zpláceti, jakož taky svoju matku do její smrti u 
sebe míti se Jiřík Stanislav zavázal. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařsk[ých], tak vrchnostenský[ch] i městských p[an] Peter 
Gruner a p[an] Johanes Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch 
bratrův a matky jejich dne a roku ut supra. 
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            f 1003a 
85 Grunt Martina Ryšánka 
 
   Letha Páně 1572 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 187 nadepsaný Martin koupil grunth svůj od 
Staňka Němcového za summu 60 R, kterejž jest letha [15]81 
podle téhož zápisu, jakž v sobě šíře obsahuje a zavírá, 
zouplna a docela zaplatil. 
   Týž on drží štvrt roli, kterýž byla při grunthu Blažovském, 
povinen jest z ní Jeho Mi[l]osti Pánu platy, roboty a jiné 
věci vykonávati. Kterouž již též podle srovnání s Janem 
Blažovým zaplacenou má, na kteroužto se žádný nyní i na časy 
budoucí natahovati nemá.      
                                  
   Letha 1597 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Ryšánka 
s půl láne[m] roli, koně dva, vůz, pluh, brány, louku pod 
Doubravkou a zahradu u mostu Pavlovi Kutějkovi za summu 120 R. 
Závdanku položil hned při odevzdávce Janovi Ryšánkovi 15 R a 
platiti má od letha [15]98 pořadně po 5 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Matouš Šardický, Jan Buchta S.R.S.N.  
   Leta 1598 položil Pavel Kutějků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Martina Ryšánka sirotkům 5 R. Acth[um] za 
purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
                f 1003b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Pavel Kutějků 
prodal podsedek ut s[upr]a Bartošovi Kutějkovýmu bratru svému 
za summu 120 R s polouláním roli robotní, se dvouma koňmi, 
s vozem, s pluhem, s jednou bránou. Závdanku jemu dal 10 R a 
což jemu náleželo na posledních penězích 10 R, ty jest Pavel 
Kutějků Bartošovi bratru svýmu pustil, ostatek dopláceti má 
při každých Vánocích od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně 
Matouš Knápek, Jíra Pohunek, Matěj Emrichů, Jan Buchta 
S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Bartoš 
Kutějka za grunt svůj 5 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil za 
grunt svůj Bartoš Kutějka 5 R. 
   Ty jsou dány na sirotky Martina Ryšánka. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil za grunt 
svůj Bartoš Kutějka 3 R. 
   Ty jsou dány na sirotky n[ebožtíka] Martina Ryšánka. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil za 
g[runt] Bartoš Kutějka na s[irotky n[ebožtíka] Martina Ryšánka 
4 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Bartoš Kutějka na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 5 R. 
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   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty z jistého 
dovolení Jeho [Mil]osti Páně odprodáno od tohoto gruntu půl 
lánu roli robotní urozenému panu panu Kryštofovi 
z Lichtenšteina a z Niklšpurku za summu 60 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1610 po 1 R. Odevzdána za volné a 
svobodné. 
   Co se roboth a činže z tej roli Jeho [Mil]osti Pánu 
náležité dotýče, to všeckno Jeho [Mil]ost Pán panu Kryštofovi 
z Lichtenštejna z lásky pasírovati a upúštěti ráčí, však na 
ten spůsob, jestliže by kdy ta roli k prodaji přišla, aby 
z tej svobody sešlo a aby zase pod činži přišla. 
   Rukojmě za placení peníze penězom. Stalo se ut s[upr]a. 
   Ta summa všecka z tej roli náleží s[irotkům] n[ebožtíka] 
Martina Ryšánkovýho, totiž 60 R. 
            f 1004a 
   Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a prodán podsedek 
bez roli pozuostalý po nebo[žtíku] Bartošovi Kutějkovi Anně, 
pozuostalé vdově po něm, za summu 40 R. Z toho sobě srazila 
dílu svého i po Kuně, dceři její zemřelé, 7 R 10 gr a tak 
zuostává ještě dopláceti 32 R 20 gr, placením od letha 1610 po 
2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Janek Sečkař, Jakub Kučera SRSAN. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka předních peněz 18 R. 
   S[irotkům[ n[ebožtíka] Bartoše Kutějkova 17 R 20 gr.  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Bartošovi Kutějkovi, za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 1 R.  
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Anna ut 
s[upr]a za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka  
2 R. 
   Téhož leta položil urozený pan Kryštof za roli s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Ryšánkového dvojích peněz za rok 1610 a 
1611 po 4 R – 8 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna 
Kutějková za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 
2 R.  
   Letha 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna 
Kutějková za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka  
2 R. 
 
   Téhož letha a za téhož purgkmistra Anna Kutějková prodala 
ten grunt Štěpánovi synu svému za summu 40 R bez závdanku, 
platiti jej má po 2 R každého roku. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný u přítomnosti obou stran. 
   R[ukojmě] Martin Mladík a Pavel Hořáček SRSN. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Štěpán Anny 
Kutějkovej položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 2 R. 
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   Letha ut s[upr]a vyhledalo se při statku Bartoše Kutějkova, 
že pan Kryštof z Lichtenštejna za roli dvoje peníze položil, 
totiž za 1612 a 1613 rok 8 R. Kteréž Martin Mladíček na místě 
manželky své přijal. 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a pan Kryštof 
z Lichtenštejna položil za roli 4 R. 
   Ty přijal Martin Mladíček na místě manželky své. 
            f 1004b 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Štěpán 
Kutějků položil za grunt svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Martin Mladíček na díl manželky své. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Štěpán 
Kutějků položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty sou vydány Martinovi Mladíčkovi. 
   Téhož letha pan Kryštof z Lichtenštejna anebo na místě jeho 
Václav Sýkora položil za roli peněz za rok 1615 4 R. 
   Ty zůstávají při právě. Ty obstavil pan Kryštof za příčinou 
roli závadné až do rozeznání. 
   Letha 1617 za purgmistra Martina Rožumberského Štěpán 
Kutějků položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty jsou vydány Martinovi Mlad[íčkovi]. 
   Martin Mladíček přebral mimo díl svůj 5 R a tak ty 2 R 
vyzdvihl naspátek a ještě mu Mladíček zůstane navrátiti 3 R. 
Štěpán pak Kutějků sráží sobě díl po otci 14 R 20 gr a po 
mateři 7 R 10 gr. 
   A tak má grunt zouplna a docela zaplacený a za něj nic 
dlužen není. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského pan 
Kryštof z Liechtenštejna položil za roli 4 R. 
   Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty pan 
Kryštof z Liechtenštejna položil za roli peněz ročních 4 R. 
   Ty přijala Johanka Ryšanka jinak Mladíčková. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko pan Kryštof 
z Lichtenštejna položil za roli dvojích peněz 8 R. 
   Ty jets přijala Johanka Ryšanka jinak Mladíčková. 
 
   Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějka 
prodal ten podsedek Šimkovi Vodislavskému za 30 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Emríšek a Jíra Bahno S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového poněvadž 
Šimek Vodislavský z toho gruntu preč ušel, Štěpán Kutějků zase 
prodal podsedek ten Ondrovi Zejdlovi za summu 60 R. Závdanku 
dal 2 R a platiti jej má po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Jan Augusta, Pavel Hemrichů, Jan Klimkovský a Jíra 
Bahno S.R.S.N. 
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            f 1005a 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka po smrti Ondry 
Zejdle Eva, vdova po něm zůstalá, prodala ten grunth Jírovi 
Lipenskému za summu 61 R. Závdanku dal jí 3 R a platiti jej má 
ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Vácslav Mathoušků, Martin Mléčko a Adam Syrinský 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1632 dne 28. Januarii za purgmistra Martina 
Jankhy a spoluradních jeho jakož jest neb[ožtík] urozený pan 
pan Kryštof z Lichtenštejna a z Niklšpurku za půl lánu roli 
robotní področně dopláceti povinen byl po 4 R summy 16 R, 
takovou summu peněz, totiž těch 16 R, urozená paní Salomena 
Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, po smrti téhož 
urozeného p[ana] p[ana] Kryštofa z Lichtenštejna témuž 
Martinovi Mladíčkovi, jemuž takové peníze po Johance manželce 
jeho náležely, jest zouplna na hotově odvedla a zaplatila. A 
tak Martin Mladíček na tejž roli již nic víceji nemá. Actum na 
rathauze města Strážnice letha a dne ut s[upr]a u přítomnosti 
urozených p[ana] Albrechta Grosa z Grossendorfu a p[ana] 
Jetřicha Skřičkovského z Pozdětína. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků 
majíc na tom gruntě ut s[upr]a zaplaceného 58 R, takovou summu 
všechnu sprodal jest Jírovi Lipenskému, za kteréž dal 
Štěpánovi Kutějkovi peněz hotových 7 R. A tak Štěpán Kutějků 
na tom gruntě nic víceji nemá, nýbrž Jíra Lipenský má ten 
grunt zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Act[um] 
ut s[upr]a. 
            f 1005b 
   Letha 1687 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jury 
Lipenskýho maje svrchu psaný grunt zcela a zouplna v summě  
61 R zaplacený, takového gruntu vlastní syn Pavel zaujmouce 
týž grunt Martinovi Lipenskýmu za zaplacený a v ničemž 
nezávadný se připisuje a odevzdává. Solutum. 
 
   Letha Páně 1712 dne 18. Martii za purgmistra p[ana] Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Lipenský grunt ut 
sup[ra] docela a zouplna zaplacený, takový dle testamentu a 
poslední vůlí kšaftoval nejmladšímu svému dítěti Dorotě, která 
sice ještě při činění testamentu na světě nebyla. Však že tenž 
grunt zkrz tu uherskú rebelii v roku 1704 na velkú spústku a 
na ruinu přišel, manželka taky řečeného Martina Lipenského, 
která na domě plnomocnicí učiněna jest, zemřela a to nejmladší 
dítě Dorotha, která dědičkú domu toho bejti měla a druhým 
verunkové peníze spláceti, ještě k držení gruntu nepodobná 
byla a nedospělá. Pro kteroužto její nedospělost, kdyby se 
z gruntu čekati mělo, docela pustý by ostal, a tak povinnosti 
všeliké by hynuly, pročež provdajíce se starší 
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            f 1006a 
dcera Barbora za Matúše Hrúzka, bejvalého zemského husara, na 
žádost téhož Matúše J[ejich] O[patrnosti] páni z ohledu tejž 
nedospělosti nejmladší Dorothy, aby skrz ruinu gruntu toho 
povinnosti císařské, panské a obecní nehynuly, puštěn jest již 
jmenovanému Matúšovi Hrúzkovi nomine uxorio, totiž naddotčenej 
Barbory. Kterýžto grunt se jemu připisuje v tej summě, jak jej 
Martin Lipenský zaplacený měl, totiž 61 zlm, však beze všeho 
závdanku, protože když na něj dosedl, pravě zruinirovaný a 
takořka za nic nestojící byl, jak toho správu p[an] Philip 
Černý a p[an] Elis Grögr od práva k vyšetření toho tam 
deputirovaní a vyslaní, učinili a vysvědčili. Toliko tu summu, 
totiž 61 zlm, po sražení čtvrtého dílu na jeho manželku 
Barboru přijíti majícího, totiž 15 zlm 7 ½ gr alb druhým třem 
dětom, totiž Maryně, Kači a Dorotě, na letha každoročně při 
posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude. Odevzdává se jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností 
p[an] Pavel Hořák a p[an] Vác[lav] Najman S.R.S.V.a N. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
   Náleží peněz Maryně 15 zlm 7 ½ gr alb, Kači 15 zlm 7 ½ gr 
alb, Dorotě 15 zlm 7 ½ gr alb. 
            f 1006b 
   Letha Páně 1712 dne 3. Octobris za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] 
sirotci po neb[ožtíku] Martinovi Lipenském, na kterém sice 
Matúš Hrúšek, který sobě starší jejich sestru Barboru za 
manželku pojal, přes některý čas za hospodáře na spůsob, jak 
zápis předešlý ukazuje, zůstával, však potomně spolu i s ňú 
manželkú svú z téhož gruntu jest ušel. Pročež nemohouce grunt 
pustý zůstávati a aby sirotkom peníze, které na domě zaplacené 
majú, nehynuly, sirotek starší Maryna na místě svých druhých 2 
sester, přijmouc sobě na pomoc a k radě Jiříka Vlčka a Martina 
Martinkového, prodala tak jak oni jej zaplacený měli ze vším 
tím, totiž 61 zlm, za zaplacený Janovi Solaříkovi za hotových 
dvaceti dva rýnské, totiž hnedt po příštím vinobraní z nového 
vína má položiti 12 zlr a po druhém vinobraní totiž roku 1712 
10 zlr, kteréžto když zaplatí, tuto při zápisi notati bez 
acidenti, poněvadž juž při zápisu spravil, se učiní. Pročež 
grunt ten se tomuž Janovi Solaříkovi připisuje a odevzdává za 
volný, svobodný a docela zaplacený a žádnému v ničem 
            f 1007a 
nezávadný bez všelikých jak contribučních, tak jiných reštů. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Jiřík Vlček a Martin Martinků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a 
letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran. 
 
   Letha Páně 1714 dne 12. April[is] za purgmistra pana Carla 
Kaysera Jan Solařík zůstávajíce sirotkům po neb[ožtíku] 
Martinovi Lipenském až posavad za grunt ut supra dlužen 
ceněných neb prodajných peněz 22 zlr, učiněn jest oučet, po 
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kterém vynalezlo se, že až podnes nahoře jmenované datum na 
contrib[uci] a všelijaké povinnosti za ně jmenované sirotky 
vyplatil 10 zlr, toho pak dne ihnedt ostatní peníze, totiž  
12 zlr doplatil. A tak týž grunt náležitě a docela zaplatil a 
žádný více na tom gruntě ut supra nic praetendirovati míti 
nebude, nýbrž grunt ten docela a zouplna zaplacený míti bude. 
Stalo se d[ne] a letha ut supra. Solutum. 
            f 1007b 
   Leta Páně 1740 dne 17. Septembris za purgmistra pana 
Hendricha Bartelsmana a spoluradních toho času předstoupila na 
ratús před společnú radu Zuzanna, pozůstalá vdova po 
neboštíkovi Janovi Solaříkovi, spolu ze zetěm svým Janem 
Klimkem přednášejíce, kterak neb[ožtík] manžel její jmenovaný 
Jan Solařík a respective držitel gruntu ut supra, jsouc  
v poslední svej již nemoci postavený a zůstávajíce ještě při 
dobré a zdravé paměti a rozumu, skrz poslední vůli svú učiníce 
de dato 9. Aprilis přítomného 1740 roku pořízenú o 
pozůstalosti mezi manželkú a dvúma cerami jeho, Kateřinú 
totižto a Annú, mezi jinýma větcmi taky poručil, aby na domě 
tomto za sto rýnských šacovaném Cateřina cera jeho za Jana 
Klimka provdaná dědičkú byla, matce pak a druhej ceře Anně aby 
dle prošacování toho 60 zlr vyplatila, však přitom aby matka 
do svej smrti z cerú svú svobodnú Annú v dom domě volné a 
svobodné obydlí bez všelijakých domovních daní neb povinností 
měla a což by P[án] Bůh v humně požehnal, toho aby taky 
užívati mohly. Na kterémžto 
            f 1008a 
pořízení manžela svého spokojená jsouce, nadjmenovaná Zuzanna 
zadává v tom spůsobu dům ten tejž svej ceře nadřečené spolu i 
manželovi jejímu Janovi Klimkovi za vlastní a dědičný, a sice 
s dostatečnú vejminkú a opatřením tímto, aby matka jmenovaná 
Zuzanna v domě tom, a sice ve světničce na dvoře od 
neb[ožtíka] Jana Solaříka vystavěnej (kterú ostatek 
s potřebama příslušnýma opatřiti Jan Klimek, ano i budúcně 
v stavu náležitém zachovati povinen býti má) spolu ze svú 
druhú cerú Annú až do smrti svej volné a svobodné bez 
všelikých poplatků jak na výminku manželském a podíle svém 
zachovajíce vždy právo purgkrechtní obydlí měla, jakož taky 
zároveň humna i s cerú svú Annú, kterú pro posluhu u sebe míti 
musí, volně užívala, v komoře a ve sklepě své věci skovati, 
ano i v chlévě krávu držeti mohla. Pak potomně aby Jan Klimek, 
když by k stavu svému Anna došla a potřebovala, takových  
60 zlr jí vyplatiti aby povinen byl, dokud by ale nevyplatil, 
ať by juž po smrti matky bylo, ji Annu z domu toho vypuditi a 
užitku nadepsaného zbaviti práva míti nemá. 
            f 1008b 
Na kterémžto vyplacení těch 60 zlr žádná nešťasná příhoda 
(kterýžto Bůh uchovati rač) jakožto ohně vystavení aneb co 
jiného dokonce nc škodný býti nemá a Anně na nich nic 
defallirováno býti nemůže, na kterémžto spůsobu a všech těch  
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výminkách poněvadž Jan Klimek dobrovolně zvolil a všemu tomu 
zadosti učiniti se zavázal. Pročež tím spůsobem dům ten 
připisuje se a odevzdává Janovi Klimkovi a respective manželce 
jeho Cateřině za vlastní a dědičný, a proto taky jakožto svůj 
vlastní on sám splacovati, opravovati a stavěti bez všelikého 
potahování matky neb cery povinen bude. Vše věrně a upřímně. 
Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra. 
   Rukojmě  za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] 
Andris Weiner a p[an] Vác[lav] Košvitz S.R.V.a Ne. 
   NB. Tak jak dne 23. Aprilis 1745 u přítomnosti řízenej 
comissi porovnáno bylo, aby Jan Klimek Anně na domě tom vězící 
60 zlr složil, takový 60 zlr dne 17. Maii 1745 skutečně taky 
složil, což tuto pro pamět zaznamenáno jest. 
            f 1009a 
Pročež oznámená Anna nic více na něm praetendirovati nemá. 
 
Přípis Pavla Floriána 
 
   Leta Páně 1747 dne 15. Decembris za purgkmistrovství pana 
Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Pavel 
Florián od Jana Klimka předepsaný dům se vším k němu od 
starodávna příslušejícím právem za summu hotových peněz jedno 
sto rejnsk[ých]. A co se tejče tej v předcházejícím přípisu 
opsanej vejminky, taková jest jí Zuzaně obdovělej Solaříčce 
jakož prvnější držitelkyni domu od něho Jana Klimka 
s devatenácti rejnskýma hotově zaplacená skrz dobrovolné 
jejich mezi sebou učiněné přátelské narovnání, a proto ona nic 
vícej na něm Klimkovi dálej v tej věci k pohledávání nemá a 
tak on vejš jmenovaný kupec bez omezení takový dům na sebe 
přijal. Pročež se jemu takovým právem za vlastní a volný 
připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku jak vejš stojí. 
   Za rukovníky bedlivého poslušenství právu p[an] Eliáš Gregr 
a p[an] Jozef Heissig. 
            f 1009b 
Přípis domu Martina Machálka 
 
   Leta Páně 1771 dne 7. Februarii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Pavel Florián a ohlásil, kterak on svůj dům právně mající 
připsaný za summu jedno sto rýnských Martinovi Machálkovi 
odprodal, však s tou výminkú, aby on kupec jemu prodavačovi 
Pavlovi Floriánovi a jeho manželce svobodné bydlení v zadní 
setnici až do jejich smrti spolu s jednú komůrkú zanechal. 
Kdyby ale nahoře psaný Mart[in] Machálek skrze jakúkolvěk 
nepořádnost svého prodavače v tom domě trpěti nemohl, na ten a 
takový spůsob on prodavač Pavel Floriján se vystěhovati má, 
ale kupec Martin Machálek jemu prodavači 33 zlr hotových peněz 
vyplatiti povinen bude. Pročeš se jemu kupcovi Martinovi 
Machálkovi za jeho vlastní a volný s tím na něm od starodávna 
majícím právem připisuje a odevzdává. 
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   Svědkové za opravení gruntu a placení povinností cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských p[an] Jozef 
Stanislav a p[an] Franc Lánský. Stalo se dne a roku ut supra. 
            f 1010a 
   Notandum. Ta v tomto zápisi dle prodaje Pavla Floriána 
Martinovi Machálkovi učiněného domu se vynacházející výminka, 
kterou sobě on Pavel Florián až do smrti vymínil, se tuto 
takto notiruje, že on tu výminku kubcovi toho domu Martinovi 
Machálkovi za summu 33 zlr na věčnost odprodal. Pročeš tento 
dům kubcovi docela beze vší výminky [se] připisuje. 
   Actum v radhausi dne 13ho Aprilis [1]771. 
 
                Purg[mistr] a rada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      204 
            f 1015a 
86 Gr[unt] Jana Stolařčiného 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 50 nadepsaný Jan koupil grunth svůj 
zuostalej po n[ebožtíku] Janovi Vrchníčkovým i ze čtvrtí roli 
bez závdanku za summu 210 R. 
   Na kterýž jest peněz purkrechtních i s poraženým dílem 
Kateřiny manželky své do letha [15]94 vyplnil 101 R a mimo to 
ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 87 R 
dopláceti zuostává 109 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Horkého, do Petrova 
předních peněz po 4 R – 30 R. 
   Též náleží Johanně, dceři n[ebožtíka Jana Vrchníčky 79 R. 
Ty jíti mají pořadně, pokudž se prve těch 30 R nevyzdvihne, po 
3 R a po vyzdvižení těch 30 R tomu sirotkuo, totiž Johanně, 
každého roku po 7 R jíti mají. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Solgka, Linhart 
Suchánek, Jan Pešků S.R.S.A.N.R. 

           f 1015b    
   Letha 1595 položil Jan Stolařčin za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Z toho vydáno Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Horkého, na 
díl její 4 R. 
   A sirot[kům] nebož[tíka] Jana Vrchníčka zanecháno 3 R do 
truhlice si[rotčí]. 
   Letha [15]96 položil Jan Stolařčin za grunth 7 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého na díl její 
4 R. 
   A sirotkům n[ebožtíka] Jana Vrchníčka zanecháno v truhlici 
3 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Stolařčin za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R. 
   Leta 1598 položil Jan Stolařčin za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 7 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R. Acth[um] za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Stolařčin za grunt svůj 7 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkýho 4 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R.  
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Stolařčin za g[runt] 7 R. 
   Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého 4 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 3 R. 
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   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan 
Stolařčin za grunt 4 R. 
   Z toho dáno Kateřině Horkého do Radějova 3 R. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka 1 R. 
            f 1016a 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Jan Stolařčin 
prodal podsedek ut s[upr]a Bartošovi Bílskýmu za summu 110 R. 
Závdanku jemu dal 12 ½ R, ostatek platiti má od letha 1603 po 
7 R až se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka summa jejich 
vyplní, potom platiti má Janovi Stolařčinýmu po 4 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Emrichů, Ondra Roháč, Řehoř Zábřeský a Jíra 
Vlků S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Bartoš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Vrchníčka 7 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Bartoš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Vrchníčka 7 R. 
   Z toho dodáno ostatek Kateřině n[ebožtíka] Ondry Horkého do 
Radějova 3 R. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihla. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán 
podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Bartošovi 
Bílským Václavovi Vrchníčkovi za 75 R bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě Martin Mezřický, Jan Pohanka, Jíra Pernikář  
S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka předních peněz 41 R 
15 gr. 
   Janovi Stolařčinýmu 24 R 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Bílského posledních peněz  
9 R. 
   Jakož se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vrchníčka z tohoto 
gruntu od Václava Vrchníčka vyplniti ještě mělo 41 R 15 gr, 
takovou summu týž Václav Vrchníček sobě sráží nápadu po 
Johance, dceři neb[ožtíka] Jana Vrchníčka, na něho připadlého. 
Však na spůsob tento: jestliže by se kdo bližší přítel na ten 
nápad se budoucně natahoval, aby týž Václav z toho odpovídal a 
práv byl. Místo rukojemství podstavil v tom statek svůj.  
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Vrchníček za grunt 3 R. 
   Ty přijal p[an] purgkmistr a páni na doplacení dluhu po 
nebo[žtíku] Janovi Stolařčiným jinak Vyskočilovi. 
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   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Vácslav Vrchníček za grunt 3 R. 
   Ty přijal p[an] purg[mistr] na splacení dluhu po 
n[ebožtíku] Janovi Stolařčiným. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Vrchníček za grunt 3 R. 
   Ty přijali p[an] purgmistr a páni na doplacení dluhův po 
n[ebožtíku] Janovi Stolařčiným. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Vrchníček za grunth nápad[níkům] ne[božtíka] Jana Vyskočila  
3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Vrchníček položil za grunt svůj nápad[níkům] Jana Vyskočila  
3 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Vrchníček 
položil za g[runt] nápad[níkům] Jana Vyskočila 3 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav 
Vrchníček položil za grunt nápadníkům Jana Vyskočila 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Vrchníček položil nápadníkům Jana Vyskočila 2 R. 
   Ty 2 R sou vydány na kostel strážnicský, jakž se při 
s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Vyskočila zapsáno nachází. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Vrchníček položil nápadníkům Jana Vyskočila 3 R. 
   Z toho obráceno na nápadníky Jana Vyskočila ostatek, totiž 
1 R 15 gr, a druhých 1 R 15 gr Bartoše Bílského. 
 
   Vácslav Vrchníček prodal ten podsedek Pavlovi Urbánkovi za 
100 R. Závdanku dal jemu 25 R, platiti má od leta 1618 po 5 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Režný, Štěpán 
Kutějka SRSN. Act[um] leta 1617. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Urbánků položil za grunt peněz ročních 5 R. 
   Ty sou vydané Janovi Stolařčinýmu aneb do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Vyskočila totižto posledních 2 R. 
   A do s[tatku] n[ebožtíka] Bartoše Bílského obráceno 3 R. 
   NB. Těch všech 5 R od Pavla Urbánkova za grunt za rok 1618 
položených náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Bartoše Bílskýho, 
poněvadž do statku nebož[tíka] Jana Vyskočila jinak 
Stolařčinýho, což se z tho gruntu vyplniti mělo letha 1617, 
jakž se vejš dokládá, ostatek doplněno jest. Pročež takových  
5 R dáno jest do statku téhož Bartoše Bílskýho, kteréž komu 
sou na díl vydány, při témž statku se zapsáno nachází. 
 
        Pusté 
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   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav 
Večeřů dostanouc nápadem po Alžbětě manželce svej grunthu ut 
s[upr]a, prodal jej Adamovi Syrinskému za summu 60 R bez 
závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický a Jan Uhleřík S.R.S.a N. 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Adam Syrinský prodal 
ten gr[unt] ut s[upra Urbanovi Tesaři za s[um]u 60 R 15 gr. 
Závdanku dal jemu 4 R 15 gr a platiti jej má ročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Boletský a Adam Syrinský S.R.S.a N. 
   Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Urban Tesař položil za 
ten gr[unt] Vácslavovi Večeřovi peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Urban Tesař položil 
za grunth Vácslavovi Večeřovi peněz ročních 3 R. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Kateřina, 
pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Urbanovi Tesařovi, položila za 
gr[unt] Václavovi Večeřovi 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Kateřina ut 
s[upr]a položila za gr[unt] Václavovi Večeřovi peněz ročních  
2 R. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kateřina, 
pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Urbanovi Tesařovi, ten grunt 
svrchu psaný prodala jest Tomášovi Jarolímovému za summu 64 R 
15 gr. Závdanku jí dal 2 R a platiti jej má ročně po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Thomáš Zubřický a Jakub Smolka S.R.S.N. 
            f 1017b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů 
platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi 2 R. 
   Letha 1636 za purgmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů 
platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Thomáš Jarolímů 
platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Jarolímů 
platí za gr[unt] svůj Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Tomáš Jarolímů 
položil za gr[unt] svůj 4 R. 
   Ty přijal Václav Večeřa za rokh 1639 a 1640. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Tomáš Jarolímů 
položil za gr[unt] ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal Václav Večeře. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Thomáš Jarolímů 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal Václav Večeřa. 
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   Letha 1644 za purg[mistra] Pavla Nešporka Thomáš Jarolímů 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Václav Večeřa. 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Thomáš Jarolímů 
položil za g[runt] svůj 2 R. 
   Ty přijal Václav Večeřa. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Thomáš Jarolímů přiženíc se k pozůstalej 
vdově po neb[ožtíku] Václavovi Podivínském toho grunthu tak 
jest zanechal. I aby tudy povinnosti jak J.H.M., tak i obecní 
nehynuly, pan purgkmistr 
            f 1018a 
a spoluradní prodali takový grunth Václavovi, synu neb[ožtíka] 
Urbana Tesařového, za summu 60 R bez závdanku a platiti jej má 
každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Šimon Straka a Jíra Matýsek S.R.S.a N.R. 
   Leta 1656 dne 27. Febr[uarii] za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského Václav Tesařův položil za grunt svůj 1 R. 
   Ten přijal Václav Večeře na místě manželky své. 
   Ostatní peníze, které dítkám Václava Večeře k došikování 
náležely, skrz testament obrátil k záduší a poručil polovičně 
na kostel farní, polovici druhou na klášter strážnický. A tak 
dítky Václava Večeře na tom gruntě nic víceji praetendirovati 
moci nebudú. 
   Každej straně, totiž na kostel 13 zlm 15 gr, na klášter 
podobně 13 zlm 15 gr. 
 
   Letha Páně 1676 dne 29. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Václav Tesařů položil za grunt 
svůj 1 zlm. 
   Takové peníze týž purgkmistr do počtu za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Václav Tesařů odeberouce 
se na živnost do Radějova, takový grunt pustil jest zeti svému 
Václavovi Lipovi v summě, jak jest jej sám ujal 60 zlm a co 
tak na tom gruntě zaplaceného měl, totiž 2 zlm, to jest 
Václavovi daroval, placením po 4 R. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti Matěj Bártků, Jan Sasín 
S.R.S.a N. 
            f 1018b 
   Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství 
p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Běta, 
pozůstalá vdova po neboštíkovi Václavovi Lipovi, nemohouce 
předepsaného gruntu pro nemožnost svou držetí a povinnosti 
všeliké zbývati, tak aby na spuštění nepřišel, takový grunt 
púští Janovi Stanislavovi, který se jemu připisuje v 60 zlm. 
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Že však nápadem předepsanej vdově na tom gruntě patřilo, co 
její děd Urban Tesařův 10 zlm a 15 gr alb vyplatil, mimo 2 zlm 
zase od manželky, po něm vdovy pozůstalej Kateřiny přijatých a 
po otci svém 2 zlm, které její[mu manželi daroval, čehož činí 
v summě 12 zl mor[avských] a 15 gr alb, takový nápad Janovi 
Stanislavovi Běta pozůstalá vdova daruje na ten spůsob, aby u 
sebe v domě ji do smrti měl a nejmenšímu dítěti jejímu 
Jozefovi 3 zlr složil, ostatek placením ročně při posudcích do 
kláštera 13 zlm 15 gr, do kostela předně 13 zlm 15 gr, k obci 
města Strážnice 20 zlm 15 gr. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebování 
gruntu Martin Lipenský, Jan Múčka S.R.S.N. 
            f 1019a 
   Letha Páně 1693 dne 6. Junii za purgkmistrovství pana 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Stanislav majíce 
od vdovy, pozůstalej po neb[ožtíku] Václavovi Lipovi, 
předepsaný grunt puštěný z praetensí, kterou na něm měla na 
ten spůsob, aby ji z dětmi do smrti v gruntě trpěl, však 
poněvadž spolem strvat a srovnat [se] nemohli, Jan Stanislav 
jinší grunt sobě ujat slíbil a napřed psanej vdově ten krunt 
dobrovolně pustil. Který se zase Bětě, pozůstalej vdově po 
neboštíkovi Václavovi Lipovi, připisuje a odevzdává v summě  
60 zlm. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za zbývání povinností všelikých a zvelebování 
gruntu Joannes Jurášek, Jan Stanislav S.R.S.N. 
   Na tou summu nahoře psanou má zaplaceného, jak v předním 
zápisi 12 zlm 15 gr, ostatek povinnost platit při posudcích 
ročně, jak zápis předtím ukazuje. 
   Leta Páně 1699 dne 12. Junii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického vd[ova] Lipová položila za gr[unt] svůj ut s[upr]a 
k obci městské 1 zlm, za který se jí vypisuje 1 zlm 15 gr. 
            f 1019b 
   Leta Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra pana Jana 
Dašického vd[ova] Lipová položila za gr[unt] svůj ut s[upr]a 
k obci městské 1 zlm, za který se jí vypisuje 1 zlm 15 gr. 
 
   Letha Páně 1710 d[ne] 13. Decembris za purgmistra p[ana] 
Karla Kaysera a spoluradních jeho vd[ova] Lipová majíce 
z gruntu ut supra 44 zlm 15 gr zpláceti, však že ten grunt od 
uherských rebelantů spolu z jinými vyhořel, aby ten tím lepší 
opravovati mohla, upúští se jí z tej summy třetí díl, totiž  
14 zlm 25 gr, a ostatní totiž 29 zlm 20 gr jí k zplacení 
pozůstává. Na kterúžto summu klade při držaných posudcích 
d[ne] ut sup[ra] 1 zlm 8 gr 4 den. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vd[ova] Lipová pokládá při 
držaných posudcích peněz ročních obci městskej 1 zlm. 
   Ty přijal p[an] purg[mistr] za příjem. 
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Přípis Tomáša Lipy 
 
   Leta Páně 1776 dne 6ho Aug[usti] za purgmistra pana 
Antonína Košvice a spoluradních jeho předstoupil přech Jich 
Opatrnost pány na dům radní Tomáš, pozůstalý syn nejmladší po 
neb[ožtíku] Jozefovi Lipovi, s uctivú žádostí, aby jemu grunt 
ut supra po otcovi svém Jozefovi (který jej po matce svej 
prostředkem posledního uřízení v držení měl, avšak přípisem 
stvrzen nebyl) pořadně se odevzdal. I vyšetříce Jich Opatrnost 
páni, že tomu tak a nejináče jest, grunt ten se jemu Tomášovi 
Lipovi ze vším od starodávna na něm majícím právem a tak, jak 
předek jej užívati mohl a užíval, i s těma na gruntě tom 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma 
p[e]r 27 zl mor[avských] 11 gr 3 den alb k placení po 2 zl 
mor[avských] ročně se jemu Tomášovi Lipovi za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan 
Frantz Gatty a pan Anton Ferdini S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jozefa Lipy 
 
   Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času Maryna, pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Tomášovi Lipovi, předstoupila na dům radní 
            f 1020b 
před Jich Opatrnosti pány a tu proukázala, kterak podle 
testamentu neb[ožtíka] manžele jejího Tomáša Lipy týž grunt ut 
supra jí ad dies dita pak po smrti její na syna Jozefa 
odporučen jest, z další svou žádostí, aby grunt tento, který 
ona jakožto žena již v letech zešlá ani opravovati, tím méněj 
všeliké král[ovské], vrchnostenské neb městské povinnosti 
vybývati vstavě není, jemu vejš jmenovanému svému synovi 
Jozefovi nyní hned odevzdán býti mohl. Však s tou výminkú, že 
ona vdova a respective matka jeho buď společně s ním synem 
aneb v sedničce na dvoře bez ouplatku bydleti a pro dobytek 
svůj plac užíti právo měla. Ostatně povinen býti má Jozef mocí 
testamentu spoludědicům, totiž Janovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, 
Maryně 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, Francovi 28 zlr 34 kr  
1 1/7 den, Jurovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, Anně 28 zlr 34 kr 
1 1/7 den a Martinovi 28 zlr 34 kr 1 1/7 den, v summě 171 zlr 
25 kr 2 6/7 den splatiti. S tím tehdy grunt ten i s těma na 
něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci patřícíma 27 zl 
mor[avských] 11 gr 3 den alb se jemu Jozefovi Lipovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan 
Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. 
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            f 1021a 
   I. Hypothec. Od diesem Hause haftet 40 Fr Caspar 
Bartelsmanischen Geldern, welche hier primo loco versicheret 
worden. 
   Sgl. Straßnitz den 4ten März [1]796. Prat. 
   II. Zugleichen haftet 320 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, welche hier secundo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 6te Julii [1]806. Prat. 
   III. Haftet ab diesem Hause 310 Fr Stadt Straßnitzer 
Waisengelder, Urk[unde]buch de a[nn]o [1]815, folio 214. 
   Stadt Straßnitz am 23ten Januar [1]819. Prat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      212 
            f 1027a 
87 Grunt Jana Solgka 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 94 nadepsaný Jan Solgků má grunth svůj po 
n[ebožtíku] Kašparovi Matouškovi zuostalej od purgkmistra a 
starších strážnicských koupenej za summu 70 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 26 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 44 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Zelenýho předních 
peněz 3 R. 
   Item Holomkovi Židu dluhu za n[ebožtíka] Kašpara 
Matouškových 5 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matouškových na 
posledních penězích náleží jim 36 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Pavel Hachů, Jan Drabíček 
S.R.S.A.N.R.          
 
   Letha [15]95 položil Jan Solga peněz purgkrechtních za 
grunth 4 R. 
   Z toho do truhlice sirotčí dáno s[irotkům] n[ebožtíka] 
Mikuláše Zelenýho 3 R. 
   A Holomkovi Židu dán na dluh 1 R. 
            f 1027b 
   Letha 1595 Jan Solga koupil od Kuny, manželky nebož[tíka] 
Kašpárka peněz, což jí na tom gruntě jeho náleželo 23 R, za 
kteréž jí dal za jeden každý R po 7 ½ gr – 5 R 22 ½ gr. Kteréž 
se jemu na gruntě poraziti mají.  
   Letha [15]96 položil Jan Solga peněz purgkrechtních 4 R. 
   Ty sou dány Holomkovi Židu. A tak tu více nic nemá. 
   Letha [15]97 položil Jan Solga peněz purgkrecht[ních] 
s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matuškového 4 R. 
   Leta 1598 položil Jan Solga peněz purgkrechtních za grunt 
svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matuškového 4 R. Acth[um] 
za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Solga 
za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Matouškového 4 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan 
Solga ostatních peněz za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara 
Matouškového 1 R. 
   A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
  
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jan Solga 
prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Solgovi bratru svému za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Noha, Martin Machala S.R.S.A N. 
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   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Režný 
pojmouc sobě Barboru, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] 
Martinovi  
            f 1028a 
Solgovi, za manželku, na ten kup ut s[upr]a toho gruntu 
vstoupil po rukojemstvím svrchu psaným. A položil za týž grunt 
Janovi Solgovi 2 R.  
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Režný 
za grunt Janovi Solgovi 5 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Režný za g[runt] Janovi Solgovi 5 R. 
   Jakož náleželo Janovi, synu n[ebožtíka] Martina Solgy, na 
posledních penězích, což otec jeho  závdanku vyplnil 4 R, ty 
jest Janovi Režnýmu pustil, proti čemuž zase Jan Režnej témuž 
Janovi Solgovýmu na gruntě Petra Karvinského ty čtyri zlatý 
odvedl. A tak Jan Martina Solgy tu nic nemá. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Režný za grunt Janovi Solgovi 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Režný položil za 
grunt Janovi Solgovi do Ivančic 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Režný 
položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Ty přijal Jan Solga starý. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Režný položil Janovi starému Solgovi za grunt 4 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Režný 
položil Janovi starému Solgovi za grunt 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Režný položil Janovi starému Solgovi za gr[unt] 4 R. 
 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Jana Režnýho pan purgmistr a spoluradní jeho prodali grunt 
napřed psaný Matějovi Porubskýmu za summu 70 R. 
            f 1028b 
Místo závdanku na ten grunt napřed psaný Matěj Porubský 
v nápadu po Anně manželce jeho, sestře vlastní nebožtíka Jana 
Syly, na níž tolikéž po Anně tetce její, dceři vlastní téhož 
Jana Syly, manželce nebožtíka Jana Režnýho, když žádných dítek 
ani přátel bližších po něm a manželce jeho nezůstalo, podle 
naznání právního nápad jest připadl. To všecko, což jest tak 
tenž Jan Režný za ten grunt napřed psaný byl vyplatil, totižto 
52 R, sobě jest porazil, ostatek summy doplatiti má  týž Matěj 
Porubský, totiž 18 R, Janovi Solgovi starému každoročně po  
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4 R. Odevzdán jest ten grunt Matějovi Porubskýmu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci přináležející Valenta Hrnčíř, Jan 
Lazebník, Matěj Vlk S.R.S.A N. 
 
   Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Matěj 
Porubský prodal ten grunt Jírovi Bahnovi za tu summu, což jest 
na něm dopláceti, totiž za 18 R, platiti má ročně po 4 R. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Režný a Jakub Smolka S.R.S.a N. 
   Letha 1625 za purgmistra Martina Janko Jíra Bahno položil 
za grunt peněz ročních Margetě, po Janovi Solgovi zůstalé 
vdově 2 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jíra Bahno 
položil za grunth ut s[upr]a Margetě, po Janovi Solgovi 
zůstalé vdově, peněz ročních 2 R. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jíra Bahno položil 
za grunt ut s[upr]a ročních peněz 3 R. 
   Ty přijala Margeta, vdova po neb[ožtíku] Solgovi. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Bahno položil 
za gr[unt] Margetě Solgové peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jíra Bahno 
položil za gr[unt] Margetě Solgové peněz ročních 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Jíra Bahno 
položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. 
   Z těch přijala Margeta Solgová 1 R 15 gr a 15 gr zůstává za 
ouřadem. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jíra Bahno 
položil za gr[unt] Margetě Solgovej 2 R. 
            f 1029a 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Bahno položil 
za gr[unt] svůj, kteréž Margeta Solgová přijala, ostatních 
peněz 3 R. 
   A tak Jíra Bahnů má ten grunt ut s[upr]a zouplna zaplacený 
a žádnému v ničemž nezávadný. 
 
   Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra pana 
Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jíra Bahno jsouc 
již věkem sešlý, nemohouc pro sešlost věku svého hospodařiti a 
majíc týž grunt zcela a zouplna zaplacený, z lásky jakožto 
k zeti svému mající Jiříkovi Moučkovi takový grunt ut supra se 
vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za 
zaplacený jest odevzdal. A tak Jiřík Múčka nadepsaný grunt 
zcela a zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný má. 
 
   Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho Jan Múčka majíce grunt ut supra po 
otci svém neb[ožtíku] Jiříkovi Múčkovi zděděný zouplna a 
docela zaplacený, takový až posavad sobě připsaný neměl.  
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Pročež se jemu tímto zápisem nadepsanému Janovi Múčkovi 
připisuje za volný, svobodný a docela zaplacený a žádnému 
v ničem nezávadný. 
   Rukojmí za stavení gruntu a placení všelijakých povinností 
Frantz Kajda a Mikuláš Javornický  S.R.S.V.a N. dne a letha ut 
sup[ra]. 
            f 1029b 
   Letha Páně 1743 dne 18. Januarii za purgkmistra opatrného 
pana Jozefa Duraye Václav Múčka majíce svůj dům od svého otce 
Jana Múčky z dědičným právem na sebe připadlým, se jest 
v radním domě přihlásil, že takový dům ut supra [z] své 
líbezné a dobré vůle handlem, a to sice proti 40 zlr složení 
hotových peněz a jedny honce roli v páneční roli za Potoky 
ležící vedle Mikuláše Tomka z jedné a Martina Baňaře z druhé 
strany ležící, Tomášovi Sochorovi jest odevzdal, přímouce 
takovou summu těch 40 zlr a ty honce roli prodavač in optima 
forma juris quituje. Pročež Tomášovi Sochorovi za vlastní a 
dědičný se takový dům připisuje a odevzdává. 
   Za vyplacení všelijakých dáněk jak královských, tak 
vrchnostenských i obecních co rukojmí sobě dožádal p[ana] 
Ignatiusa Phlipa a p[ana] Pavla Svobody radních jest dožádal. 
Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra. 
   Notandum. Když již zápis jim stranám předčtenej byl, Tomáš 
Sochor jest přednesl, aby on tak ten grund užíval jako předek 
jeho Václav Múčka, jak on ho vyměřenej jest měl, k čemuž on 
Václav Múčka in facie comissoris jest přistoupil. 
            f 1030a 
Přípis Jurovi Sochora 
 
   Leta Páně 1751 dne 10ho April za burgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jura Sochor a ohlásil, kterak on po svým neb[ožtíku] otci na 
něj připadající dům na sebe potahuje. Poněvadž ale on ze všema 
jinýma nápadníky a erby v pořádek vešel, pročeš se takový dům 
jemu s tím na něm od starodávna majícím právem, tak jak otec 
Tomáš Sochor jest užíval, za jeho vlastní a volný se připisuje 
a odevzdává. 
   Světkové toho za opravování gruntu, císařských 
král[ovských], vrchnostenských [a] městských povinností p[an] 
Jozef Svoboda a p[an] Johan Karásek. Stalo se dne a roku ut 
supra. 
            f 1034a 
Přípis domu Martina Múčky 
 
   Leta Páně 1757 dne 31ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jiřík 
Múčka grunt ut supra vedle Tomáše Sochory z jednej a vd[ovy] 
Zahradníčkovej z druhej strany ležící, na pustém místě od něho 
vystavený, takový ze svej dobrej vůle svému synovi Martinovi 
Múčkovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal a k svému  
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svobodnému bydlení do svej i manželky smrti jednu sedničku 
z třetím dílem humna užívání sobě vyňal. Pročeš se nadepsaný 
grundt s tou výminkú Martinovi Múčkovi za jeho vlastní a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
  Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností [podstavuje] p[ana] 
Gottfrida Mayera a p[ana] Jozefa Vychodila. Stalo se dne a 
roku ut supra u přítomnosti obojí stran. 
 
Přípis Jana Múčky 
 
   Leta Páně 1776 dne 22ho Julii za purgmistra pana Antonína 
Košvica a spoluradních jeho toho času majíce Martin Múčka 
grunt ut supra na místě pustém, jenž někdy neb gruntu Jana 
Solgka N 87 fol. 1027 přináležet mělo, vystavený od otce svého 
Jiříka Múčky odkoupený a pořadně připsaný, takový on Martin 
Múčka synovi svému Janovi na podíl dě- 
            f 1034b 
dický jeho na zatím za živobytí postupuje. Nic však méně on 
Martin Múčka reserviruje sobě, aby na gruntě tom až do smrti 
svej a manželky společné užívání gruntu toho míti mohl. Kdežto 
taky naprotiv tomu sebe i manželku svú zavázanú míti chce, aby 
všechny povinnosti a poplatky tak dlúho vespolek vybývali, i 
taky v příběhu neštěstí ohně, od kterého Bůh milost[ivě] 
uchovej, k vystavení nápomocni byli. S tím tehdy nadepsaný 
grunt se jemu Janovi Múčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých jak 
královských, tak vrchnostenských i městských povinností pan 
Franc Gatty a pan Joseph Stanislav S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 30 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindegelder, welche hier primo loco ad juxta versicheret 
worden. 
   Straßnitz den 10te Januar [1]795. 
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            f 1039a 
88 Gr[unt] Václava Roušečníkova 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch bílejch 
purkrechtních v listu 149 nadepsaný Václav má grunth svůj od 
Martina Vlkova koupenej za summu 60 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 16 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 4 R Abrahamovi Holomku Židu dopláceti zuostává 
44 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Solgka, Štěpán, 
Šustovýho Vaška syn S.R.S.A.N.R.  
 
   Letha [15]95 položil Václav Roušečník za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R. 
 
   Letha [15]96 Matěj Emrichů koupil podsedek vejš psaný od 
Václava Emricha za summu 60 R. Závdanku jemu položil Matěj 
Emrichů 10 R a 40 R Matějovi Emrichovi Václav Roušečník, což 
na tom gruntě zaplatil, pustil, a tak všeho zaplaceno má 20 R 
a ostatek platiti má pořadně po 4 R. 
   Rukojmě Jan Emríšek, Ondra Roháč S.R.S.N. 
            f 1039b 
   Letha [15]96 položil Matěj Emrichů za grunth peněz 
purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R.  
   Letha [15]97 položil Matěj Emrichů za grunth peněz 
Holomkovi Židu 4 R.  
   Leta 1598 položil Matěj Emrichů za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Holomkovi Židu 4 R. Acth[um] za purgkmistra 
Matyáše Ptahenusa.  
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj 
Emrichů za grunt svůj Holomkovi Židu 4 R.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj 
Emrichů za grunt svůj dvojích peněz nápadníkům Holomkovým 6 R 
15 gr. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj 
Emrichů za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 4 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Matěj Emrichů za g[runt] nápadníkům Holomkovým 4 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj Emrichů 
položil za grunt nápadníkům Holomkovým 2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj 
Emrichů za grunt nápadníkům Holomkový[m] 3 R. 
   Leta 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Emrichů 
položil Davidovi Holomkovi za grunth 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Matěj 
Emrichů za grunt Davidovi Holomkovému ostatních peněz 2 R. A 
půl zlatýho odpustil. A tak týž David na tom gruntě nic nemá. 
   A Matěj jej zouplna a docela zaplacený má. 
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   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj 
Emrich maje grunt zaplacený prodal na něm obci městské za 
hotových 18 R 18 gr summu 64 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj 
Emrich položil na peníze prodané obci městské 2 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj 
Emrich položil na obec městskou 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj 
Emrich položil na obec městskou 2 R. 
 
        Pustý 
            f 1040a 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového pan 
purgmistr a páni radní města Strážnice prodali ten požár 
Janovi Křenkovi jinak Rouskovi s povolením pana ouředníka 
strážnického za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má obci 
města Strážnice při posudcích, když se jinší požárové platiti 
počnou po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Pavel Žeravský a Mathouš Rachovský S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Rousek 
položil za grunth obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Rousek 
položil za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Rousek 
položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil 
za grunt obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Rousek položil 
za gr[unt] obci městské 1 R 215 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Rousek položil 
za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr. 
 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho prodal Jan Rousek zvrchu psaný gr[unt] zase Pavlovi 
Pertulovi za summu 67 R. Závdanku mu dal 7 R, ostatek summy má 
platiti ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za placení a opravu gr[untu] i povinnosti panské 
a obecní Jíra Boršický a Jan Rousek S.R.S.a N. 
            f 1040b 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza Pavel Pertula 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Pavel Pertula 
položil za grunt svůj peněz ročních 6 R 15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
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   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra všechen 
spuštěný Pavlovi Holýmu z Pet[ř]valdu za summu 67 R bez 
závdanku, platiti jej má počna letha 1654 každoročně při 
Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Stanislavů a Havel Navrátil SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních prodán jest tento podsedek Jírovi 
Václavovému za summu 67 R bez závdanku, platiti ročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jan 
Stanislavů a Martin Matějků S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho po smrti Jiříka Václavového Jíra Vlček 
pojmouc sobě pozůstalou vdovu za manželku, takový grunt ujal 
v tejž summě 67 R 
            f 1041a 
bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Matěj Vlk a Martin Karkulík SRSaNR. 
   Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jura Vlček položil za grunt svůj 15 gr.     
   Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za 
příjem položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 26. Januarii za purgmistra Václava 
Žarůžka a spoluradních jeho Jíra Vlček ujal ten grunt a jen 
toliko holé místo v summě jakož nahoře 67 zlm bez závdanku, 
placením ročně při posudcích po 2 zlm. A co jeho neboštík otec 
vyplatil, totiž 15 gr, ty se jemu zde vypisují. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmí za stavení gr[untu] a povinnosti p[an] Tomáš 
Svoboda a Jiřík Peldřimovský. Stalo se dne a leta ut s[upra]. 
 
   Letha Páně 1705 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] 
Joannesa Bíteského a spoluradních jeho jakož ten grunt Jura 
Vlček zgruntu jest vystavil a zvelebil, však zasej v roku 
pominulém 1704 
            f 1041b 
od rebelantů Uhrů spálen jsouce, pro svou všelikou nemožnost 
prodal jej Janovi Řehánkovi za túž summu ut sup[ra] 67 zlm. 
Závdanku jemu dal 15 zlr, které však za stavení těch stěn se 
kladú. Těch pak 15 gr, které on Jíra Vlček po neb[ožtíku] otci 
svém vyplaceno měl, jemu se zde také za vyplacené vypisují, 
ostatní summu povinen bude platiti ročně při posudcích po  
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a placení Jan Stavinoška a 
p[an] Pavel Hořák SRSVN. 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgm[istra] p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce z gruntu ut 
supra Jan Řehánek ještě obci městskej 66 zlm 15 gr alb na 
letha spláceti, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými 
skrz tu uherskú rebelii [na ruinu] vyšel, z tej summy se jemu 
upúští třetí díl, totiž 22 zlm 5 gr, a nadto ještě ten den 
pokládá 1 zlm. Ten přijal p[an] purgmistr za příjem. 
            f 1042a 
Přípis domu Victory, ovdovělej po neboštíkovi Martinovi 
Zahradníčkovi 
 
   Letha Páně 1749 dne 24. Janua[rii] za purgkmistra pana Jana 
Weinera a p[ánů] radních toho času jest Victoria ovdovělá 
Zahradníčková od sirodčího ouřadu p[ana] Christopha Aloi[se] 
Mihatscha, ten čas sirodčího písaře, proukázala, kterak ten po 
svým manželovi Martinovi Zahradníčkovi pozůstalý a dle 
testamentu polovic jí a dítkám z ní zplozeným a polovic dítkám 
z prvního manželství poručený jakožto věc, která mnohým 
nešťastným pádům podrobena jest, když ještě dítky z prvního 
manželství nedospělé byly, v roku 1743, dne 13. Maii za summu 
nejvíc offerirovanú sto rejnsk[ých] jest koupila a odtáhnouce 
z nich 50 zlr pro sebe a pro dítky z ní zplozené, z ostatních 
50 zlr pro sirotky z prvního manželstva náležejících 
            f 1042b 
hned od tohož dne 13. Maii 1743 interesse 6 p[er] cento 
k ouřadu sirodčímu až dosavate vždy platila. Pročež se 
jmenovitej Victorii Zahradníčkovej nadepsaný dům za její 
vlastní zde připisuje. 
   Rukojmíci za opravu domu a splacení povinností jsou p[an] 
Joseph Haisig a p[an] Pavel Surý. Jenž se stalo anno et die ut 
supra. 
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            f 1051a 
89 Gr[unt] Tobiáše Markového            
 
   Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 150 nadepsaný Tobiáš drží grunth od Jíry 
Konečného vyfrejmarčený, na kterémž jest tenž Jíra Konečný  
14 R vyplacené[ho] měl, kteréž jest tomu Tobiášovi pustil.  
   A tak Tobiáš od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po  
5 R dopláceti zuostává 56 R, neb jest týž Tobiáš ujal ten 
grunth svůj v 70 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých předních peněz 
náleží jim 28 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře posledních 
peněz náleží jim též 28 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Pešků, Jura Konečných 
S.R.S.A.N.R.  
 
   Letha [15]95 Tobiáš vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 5 R. 
   Letha [15]96 Tobiáš vejš psaný položil za grunth penět 
purgkrechtních 5 R. 
   Stál ten podsedek pustý dvě lítě. 
            f 1051b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa prodán podsedek ut 
s[upr]a Jakubovi Polákovi za summu 70 R. Závdanku položil 10 R 
na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Markového, ostatek summy 
dopláceti má od leta [15]99 po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě žádný. 
   Leta [15]99 Jakub Polák položil za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Matěje Ryšavých 5 R. 
 
   Téhož leta a purgkmistra ut s[upr]a prodán podsedek ut 
s[upr]a pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Polákovi Pavlovi 
Staňka Sokolového za summu 70 R, Závdanku dal 5 R, ostatek 
summy platiti má od leta 1600 po 5 R až do vyplnění. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně 
Jan Buchta, Jan Bartošek, Jan Miškéřů S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matěje Ryšavého od leta 1600 13 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 28 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Markového 14 R. 
   Jakubovi Polákovi na posledních penězích 10 R.   
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Pavel Staňka 
Sokolového na sirotky n[ebožtíka] Matěje Ryšavého položil 5 R. 
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   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Staňka 
Sokolových prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Martinusovému za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 5 R a po Anně Matěje Ryšavých 
manželce své srazil sobě 8 R, ostatek platiti má od letha 1603 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
            f 1052a 
   Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Martinusů 
nemoha pro nemožnost svou toho gruntu držeti, zase jej prodal 
Jančovi Tesařovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek 
platiti má od letha 1601 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Švejcar, Jan Zelenka S.R.S.A N. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Janča 
Tesař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých  
5 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Janča 
Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Ryšavých 
ost[atní] 3 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Janča Tesař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Mlynáře 4 R 15 gr. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Janča Tesař 
prodal podsedek požár ut s[upr]a Jírovi Těšínskýmu za summu  
70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Mikuláš Konečných, Václav Polák S.R.S.A N. 
 
   Letha 1608 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jíra 
Těšínský z toho gruntu ušel a prodán jest Janovi Chmelařovi za 
summu 66 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 5 R. 
Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Jan Štikových, Jan Kojecký SRSAN. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Chmelař za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Chmelař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 2 R. 
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan 
Chmelař za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 
4 R. 
            f 1052b 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Chmelař 
prodal podsedek ut s[upr]a Řehořovi Talkovi za summu 80 R. 
Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1612 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za opravu, placení a povinnosti J.M. Páně Petr 
Držka, Jan Vnorovský, Jan Drahotouskej, Vojtek Kašubka. 
   Jakož Jan Chmelař měl vyplacených peněz na tomto podsedku 
4 R, ty jest Řehořovi Talkovi pustil. A tak tu nic míti 
nebude. 
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   Téhož letha za purgmistra ut s[upra položil Řehoř Talka na 
si[rotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Talka 
položil za gunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 
4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Řehoř Talka položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Mlynáře 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř 
Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Mlynáře 4 R. 
   Z nich dáno k ruce JM Páně posledních peněz 1 R 15 gr a 
Zuzanně Tobiáše Markového na díl její 2 R 15 gr. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř 
Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Mlynáře 4 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Řehoř 
Talka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána 
Mlynáře 4 R. 
   Z toho vydáno Zuzanně Tobiáše Markového ostatních 1 R 21 gr 
5 den. A tak Zuzanna nic více nemá na díl svůj. 
   Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Řehoř Talka 
položil za grunt 4 R. 
   Ty sou vydané Zuzanně Tobiáše Markového na nápad po 
Mikulášovi bratru svém. 
 
   Letha 1624 za purgkmistra Vclava Urbanového svrchu psaný 
Řehoř Talka umřel a ten grunt po něm zůstalý z poručení pana 
Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, prodán 
jest Jakubovi Smolkovi bez závdanku za summu 80 R, platiti má 
ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Lukáš Prokšů a Pavel Režný S.R.S.a N. 
   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jakub Smolka 
položil za grunt peněz ročních 1 R 23 gr 2 den. 
   Ty sou vydané Zuzanně Thobiáše Markového na nápad po 
Mikulášovi bratru jejím. A již tu táž Zuzanna nic více nemá. 
            f 1053a 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jakub Smolka 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Řehoře Talky 2 R. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jakub Smolka 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Řehoře Talky 3 R. 
   NB. Ty peníze dvoje položené jsou omylem do st[atku] 
n[ebožtíka] Řehoře Talky, náležejí k obci po nebo[žtíku] 
Jakubovi Polákovi. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Smolka 
položil za gr[unt] svůj peněz zadrželých obci městské 2 R. 
 
   Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spolu rad[ních] prodán jest tento podsedek 
Jurovi Drahnovi za summu 70 R bez závdanku, placení ročně po  
4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
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   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Martin 
Matějkových a Jíra Václavů S.R.S.a Nerozd[ílnou]. 
 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž neboštík Jura 
Drahno zemrouc na gruntě ut supra nic zaplaceného neměl, 
J[ejich] Op[atrnosti] pan purgkmistr a páni prodali takový 
grunt Matějovi Bártkovi za summu 70 zlm bez závdanku, placením 
ročně po 4 R. Odevzdán k obci za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, všeliké povinnosti Tomáš Stanislavů, 
Pavel Jurášek S.R.Sp.a N. 
   Leta 1699 dne 18. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Matěj Bártků položil za grunt ut sup[ra] 7 zlr, za 
které jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu 
p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní 
zapůjčil, vypisuje se jemu 9 zlm 18 gr. 
   Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého. 
            f 1053b 
   Letha Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] 
Johannesa Dašického Matěj Bártků položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci městské str[ážnické] 8 zlm 17 gr 1 den, za 
které se jemu vypisuje 13 zlm. 
 
   Letha Páně 1702 dne 24. Apr[ilis] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Matěj Bártků nemohouc na g[runtě] ut supra pro 
sešlost věku svého zůstávat a povinností rozličných odbývati, 
pustil jest ten g[runt] synu svému Jakubovi v tej summě, jak 
jej sám měl odevzdaný 70 zlm. A co vyplaceného měl, to mu také 
púští a za zaplacené dává, totiž 22 zlm, ostatní 48 zlm 
platiti bude povinen obci městské ročně po 4 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Stanislav a Jakub Sasín SRSN. 
            f 1054a 
   Letha Páně 1710 dne 13. Decembris za purgm[istra] pana 
Carla Kaysera a spoluradních toho času Jakub Bártků majíce 
z gruntu ut supra 48 zlm obci strážn[ické] spláceti, z takovej 
summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu rebelii vyhořel, 
aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu třetí díl, 
totiž 16 zlm, a ostatní 32 zlm jemu k splacení na spůsob ut 
supra pozůstává. Na kterúžto summu při posudcích dr[žených] ut 
supra pokládáí 1 zlm 21 gr 3 den. Stalo se d[ne] a letha ut 
supra. 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jakub Bártků pokládá 
z gruntu svého při držaných posudcích 1 zlm. 
   Ten přijal p[an] purgmistr za příjem. 
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Přípis domu Šebestianovi Mičkovi 
 
   Letha Páně 1754 dne 24. Junii za purgmistra p[ana] 
Gottfrida Mayera a spoluradních toho času vdova Bártková 
            f 1054b 
jest svůj dům po svém manželi zerbovaný vedle Martina Kajdy 
z jednej a vd[ovy] Viktory Zahradníčkovej druhej strany 
v Starém městě ležící svému zeťovi Šebestianovi Mičkovi 
v jedno sto rýnsk[ých] dobrovolně popustila a právně odevzdala 
s tím a takovým spůsobem, aby nadjmenovaný Šebestian Mička jí 
vdově Bártkovej na její žádost 40 zlr, které ona k svej 
dobrovolnej disspositi sobě zanechává, vydal, pak Maryně 
Solaříčce 20 zlr, Anně Horákovej 20 zlr vyplatil, ostatních  
20 zlr pozůstávající pro Šebesty Mičky manželku Barboru, 
rozenú Bártkovú. A poněvadž na tom gruntě posu[d]čí peníze 
aneb verunky 29 zl mor[avských] 6 gr 1 den obci strážnickej 
k vyplacení pozůstávají, 
            f 1055a 
tak držitel toho gruntu na sebe k vyplacení bere. Pročež se 
tento grunt ze všima nadepsanýma clausulama Šebestianovi 
Mičkovi za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a odevzdává, 
kdežto vd[ova] Bártková spoluhospodyní v domě a svoje svobodné 
bydlení míti má. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], panských a 
městských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Jozef Haisig. 
Stalo se dne a roku ut supra. 
 
Dle povolení slav[ného] vrch[nostenského] ouřadu de d[at]o 
25ho April[is] [1]788 
Přípis Jozefa Mičky 
 
   Dnes důle psaného dne a roku stala se dokonalá a 
nezrušitedlná smlúva mezi Šebestianem Mičkou jakožto otcem 
stranou jednou, pak Jozefem Mitschkou jakožto synem stranou 
druhou v příčině jemu synovi popuštěného domu, a to tímto 
spůsobem: 
   Za první popoušťá Šebestian Mička synovi svému Jozefovi 
jeden pod Nrem 128 vedle Františka Zahradníka a vdovy Kajdovej 
stojící dům. Však ale 
            f 1055b 
   Za druhé zavázaný bude on Jozef Mička nejenom ty na tomž 
domě vězící a obci městskej náležející verunkové peníze p[e]r 
29 zl mor[avských] 6 gr alb po 1 zl mor[avských] ročně 
k splacení na sebe přijati, ale taky s téhož domu následovně 
splatiti, a sice: 
   Janovi bratrovi svému 20 zlr, 
   Anně sestře 20 zlr, 
   Dorotě dto 20 zlr 
   a otec pro sebe na témž domě zanechává 120 zlr, spolu 
180 zlr. 
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Přitom taky otec jeho Šebestian Mička zanechává za sebou až do 
smrti svej v témž domě bez všeho platu osvobozenou vejminku. 
S tím tehdy a 
   Za třetí Šebestian Mička povoluje a žádá, aby smlúva tato 
knihou přípisní stvrzena, následovně zmíněný dům by jeho 
synovi Jozefovi Mičkovi za vlastní, volný a dědičný připsaný a 
odevzdaný byl. Kterýžto přípis taky od strany městského 
gruntovního ouřadu u přítomnosti svědkův Václava Stanislava a 
Jana Vingleřa se vykonává stvrzuje. Sig. ut supra. 
 
      Karel Svoboda, 
      gruntovního ouřadu zastavatel 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco ad juxta versichert 
worden. 
   Straßnitz dem 10ten Januar [1]795. 
            f 1056 
   Laut in Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol. 96 p.v. 
einverleibten Quittung sind diese 50 Fr baar bezahlt, folglich 
hier geloschet werden. 
   De sess[ione] 28te Apr[il] [1]810. Prat. 
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            f 1063a 
90 Gr[unt] Jana Ondrových 
 
   Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 137 nadepsaný Jan Ondrů má grunth svůj od 
purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Ondrovi 
Musových zuostalej za summu 80 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních i 
s poraženým dílem svým vyplnil 33 R 7 ½ gr a od letha [15]94 
rok po roku při Vánocích po 5 R dopláceti zuostává 46 R  
22 ½ gr. Na to jest téhož letha [15]94 zadržel 5 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item obci městské strážnicské předních peněz náleží jim  
16 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Venhledě náleží jim 2 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Němcova za krávu 5 R. 
   Item Holomkovi Židu 6 R. 
   Item Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Musového též 
náleží po vybrání napřed psaných osob spravedlnosti jeho 12 R 
22 ½ gr. 
   Item Anně, matcoše téhož sirotka, podle vyměnění na 
smlúvách svadebních náleží jí 5 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Martin Tuláků, Mikuláš 
Tuláků, Jan Solgka S.R.S.A.N.R. 
            f 1063b          
   Letha [15]94 položil Jan Ondrových za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci městské strážnické 5 R.  
   Letha [15]95 položil Jan Ondrových za grunth svůj peněz 
purgkrechtních k obci městské 5 R. 
 
   Letha [15]96 Jan Pešků prodal grunth svůj s půl lánem roli 
robotní za summu 80 R bez závdanku Vaculovi Pancovi a to, což 
na něm Jan Pešků zaplaceného měl, to j[es]t jemu Vaculovi 
všeckno pustil, toliko což za ten grunth dopláceti měl, toho 
aby týž Vacule nápadníkům napřed psaným doplatil. 
   Rukojmě Mikula Tuláků, Jan Bartošků, Ondra Bartošků, Matěj 
Emrichů, Jíra Pohunek, Tobiáš Marků S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Václav Panců na obec městskou peněz 
purgkrechtních 5 R. 
  
   Letha [15]97 Martin Volfů prodal grunt svůj s půl lánem 
roli, vůz, pluh a s koněm jedním Jakubovi Plachýmu za summu  
80 R. Závdanku položil týž Jakub Plachý Martinovi Volfovi 15 R 
a ostatek doplátceti má od leta [15]98 pořadně po 5 až do 
vyplnění summy ut s[upr]a. 
   Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Pavel Kutějků, Jan Buchta, Pavel Hanáček, Jan Hemríšek S.R. 
   Letha [15]97 položil Martin Bolfů za grunth 5 R. 
   Z toho dáno obci městské ostatních peněz 1 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Venhledě ostatních 2 R. 
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            f 1064   
   Leta 1598 položil Jakub Plachý za grunt peněz purkrechtních 
na si[rotky] n[ebožtíka] Pavla Němcového za krávu ostatních 
peněz 5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 položil Jakub Plachý za grunt svůj za 
purgkmistra Tomáše Grausa Holomkovi Židu 5 R. 
 
   Leta [15]99 za purgkmistra ut s[upr]a Kateřina, manželka 
Jakuba Plachého, z vůlí muže svého pustila grunt svrchu psaný 
Matějovi synu svýmu s tím se vším příslušenstvím, jak jej ten 
Jakub Plachý koupil, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, 
z jednou bránou v summě 80 R bez závdanku. A jakož měl týž 
Jakub Plachý na tom gruntě 30 R zaplacených, takové peníze 
Matějovi synu svýmu pustil, však na ten spůsob, že sobě má až 
do smrti své každého roku na roli jeho jedny hony žita a jedny 
hony rži přisívati semenem svým. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně 
Pavelů Hachů, Mikuláš Tuláků, Pavel Hanáček, Janča Tesař 
S.R.S.N.   
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Matěj Plášků za grunt 5 R. 
   Z toho dáno Holomkovi Židu ostatních peněz 1 R. 
   A Jan fojt staroměstský nápadu po Pavlovi bratru svým 
zemřelým 4 R. 
  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Matěj Plášků 
prodal grunt ut s[upr]a s polouláním roli robotním, s jednou 
klisnou Ondrovi Bartoškových za summu 100 R. Závdanku je[mu] 
dal hotových peněz 10 R, ostatek platiti má od letha 1601 do  
5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdali sobě za volné a 
svobodné. 
   Rukoj[mě] Jan Bartošků, Jakub Sýkora, Pavel Vyskočil 
S.R.S.N. K tomu přislíbil Matěj Plášků. 
            f 1064b 
   Na tom gruntě náleží předních peněz: 
   Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Musového 8 R 22 ½ gr. 
   Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového 5 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vacule Pancového 31 R 7 ½ gr. 
   Matějovi Pláškovi naposledy 35 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra 
Bartošů 5 R. 
   Ty přijal Jan Ondrů nápadu po n[ebožtíku] Pavlovi bratru 
svém.  
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra 
Bartošů za gr[unt] 2 R 15 gr. 
   Ty přijal Jan Ondrů nápadu po n[ebožtíku] Pavlovi bratru 
svém. 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil 
Ondra Bartošů za grunt 5 R. 
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   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Peškového 
ostatních peněz 1 R 7 ½ gr. A Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry 
Musového, prvních peněz 3 R 22 ½ gr. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Ondra Bartošů za g[runt] 5 R. 
   Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového 2 R 
22 ½ gr. 
   A Anně macoše dáno 2 R 7 ½ gr. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Bartošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vacule Pancového  
4 R. 
   Jakož z tohoto gruntu náleželo Kateřině Pancové nápadu po 
sirotku ut s[upr]a vyplniti se ještě 25 R 7 ½ gr, takové 
peníze táž Kateřina za dluh svůj odvedla Mojžíšovi 
Danielové[mu] synu, kterýž on na místě jejím sobě vyzdvihovati 
má při každých posudcích počnouc letha 1610 po 5 R. A tak ta 
Kateřina na tom gruntě nic nemá.  
   Letha 1610 Ondra Bartošů za purg[mistra] Bartholoměje 
Šlechty koupil od Mojžíše Danielového syna těch 25 R 7 ½ gr 
svrchu psaných na svým gruntě ut sup[ra] za hotových 10 R. A 
tak ten Mojžíš tu nic nemá. 
            f 1065a  
   Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra 
Bartošů za grunth 2 R. 
   Ty přijala Anna, macocha n[ebožtíka] Ondry Musového. 
Zůstává se ještě dovzíti 3 R. 
   Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Bartošů 
položil za grunt svůj Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového 
3 R. A tak ona již na tom gruntě nic více nemá. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Ondra Bartošů položil 
za g[runt] Anně, macoše n[ebožtíka] Ondry Musového 2 R  
22 ½ gr. A tak ta Anna macocha tu již nic více nemá. 
 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty jakož 
Matěj Plášek převzal mimo díl svůj peněz 14 R 17 gr 1 den, byl 
jest povinen takové peníze od leta 1601 po 2 R pokládati, což 
se nestalo. A poněvadž témuž Matějovi při tomto gruntě 
náleželo 35 R, za tou příčinou obrací se těmto sirotkům 
n[ebožtíka] Pláška těch 14 R 17 gr 1 den, aby jim odtud 
zaplacené a položené byly. Ty povinen býti má od leta 1616 
Ondra Bartošků pokládati po 3 R. 
   Leta ut s[upr]a jakož témuž Matějovi též mimo ten odkaz 
náleželo ještě na tomto gruntě posledních peněz 20 R 12 gr  
6 den, ty jest prodal Ondrovi Bartoškovému za hotových 7 R  
15 gr. A tak Matěj na tom gruntě nic více nemá.   
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra 
Bartošků položil za grunt peněz ročních 3 R. 
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   Z toho dáno Ondrovi Frýdeckému po Dorotě 1 R, Pavlovi 
Peškovému 1 R a Zuzanně na díl její též 1 R.  
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra 
Bartošků položil za grunt peněz ročních 3 R. 
   Z toho dáno každému po 1 R jako roku lonského. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra 
Bartošků položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Z toho dáno každému po 20 gr jako ut s[upr]a. 
 
        Pustý 
            f 1065b 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten 
gr[unt] požár bez roli robotní s povolením slovutného p[ana] 
Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnicského, 
Janovi Ratibořskému za 60 R bez závdanku, platiti jej má ročně 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i 
obecní Jan Buk a Jíra Pajský S.R.S.a N. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Ratibořský 
položil za grunt peněz ročních 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky ten grunt nadepsaný 
po smrti Jana Ratibořského připisuje se Martinovi, synu Jana 
Ratibořského, v summě 60 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán 
jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Řehořů a Bernart Svinka 
S.R.S.a N. 
   Letha za purgkmistra ut s[upr]a Martin Ratibořský položil 
za gr[unt]ut s[upr]a peněz ročních, kteréž při právě zůstávají 
2 R. 
 
   Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních 
jeho prodal Martin Ratibořský nadepsaný grundt Thomášovi 
Cigánkovi za summu 60 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R 
12 gr 6 den a půl třetí meřice rži, v penězích 2 R 10 gr  
5 den, a dva volky, které Martin Ratibořský zaseděl za ně JHM 
na povědomý dluh, mimo svých druhých dvouch dáti povinen bude. 
A cokoliv na tomž gruntě, totiž 4 R, zaplaceno jměl, ty jest 
jemu pustil, ostatek 
            f 1066a 
summy má každoročně při posudcích po 4 R zplacovati. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní 
Vítek Biskupský a Martin Bělohlávek SRSaN. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Thomáš Cigánek 
položil peněz ročních za grunt svůj, které při právě zůstávají 
2 R. 
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   Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních Martin Matějkových pojmouc sobě 
Kateřinu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Tomášovi Cigánkovi, 
za manželku, ujal tento podsedek v summě 60 R, placení po 4 R 
každoročně. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Podivínský a Jan Stanislavů S.R.S.a neroz[dílnou]. 
 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán jest ten 
grunt Janovi Zahnašovi s conditi tou, že jej po manželce 
Kateřině, ku kterej se přiženil, v summě tej, jakž napřed 
doloženo jest, se vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím sobě připsati a zaopatřiti dal za summu 60 zlm, 
splácením každoročně při držaných posudcích po 4 zlm. Jest 
jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu grunthu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Václav Stanislav a Pavel Thurcher S.R.S.a N.R. 
   A[nno] 1669 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Zahnaš platí 
jedním kusem dobytka černého za grunt svůj 1 zlr 30 kr. 
            f 1066b 
   Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jan Zahnaš položil za grunt svůj ut supra 
peněz 1 zlm. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého 
náležitě sobě za příjem položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra Václava 
Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k vlastní dceři po 
neb[ožtíku] Janovi Zahnašovi, zaujal tenž grunt Václav Gajda 
jakožto zeť za summu tou, jak jej tenž Zahnaš měl, v summě 
60 zl mor[avských] bez závdanku, placením při každých 
posudcích k obci strážnické po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za 
volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu a všeliké povinnosti S.R.S.N. 
Václav Mlýnek a Jan Sasín dne a leta ut s[upra. 
 
   Leta Páně 1710 dne 18. Decembris za purgmistra p[ana] Karla 
Kaysera a spoluradních toho letha Václav Gajda majíce z gruntu 
ut supra obci strážnickej ještě 60 zlm spláceti, že tenž grunt 
spolu z jinými na ruinu skrz tu uherskú rebelii vyšel, s tej 
summy se jemu za zaplacené vypisují 20 zlm. A při držaných 
posudcích téhož dne peněz 
            f 1067a 
verunkových pokládá 25 gr 5 den alb a tak po stažení těch 
obouch k pokládání na spůsob ut sup[ra] jemu zůstává 39 zlm  
4 gr 2 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
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   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho dadouce Václ[av] Gajda při 
držaných posudcích v roku 1699 obci městskej za 
purgmistrovství p[ana] Joannesa Lud[víka] Dašického 2 zlm, na 
kteréžto až posavad zápisu neměl. Pročež aby se jemu takové 
peníze netratily, dle producirovanej specificati od p[ana] 
Dašitského nyní se jemu týž 2 zlm vypisují. A nadto více d[ne] 
a letha ut supra pokládá při držaných posudcích 1 zlm, za 
kterýž se jemu vypisuje 2 zlm. 
   Ty přijal zvrchu psaný purgm[istr] za příjem. 
   Památka se činí, že co byl Michal Gajda v roku 1699 za 
purgm[istra] pana[ Joannesa Dašitského k obci městskej 
z gruntu svého položil a až posavad vypsané neměl, ty daruje 
nahoře psanému Václavovi Gajdovi bratru svému a zde se za 
vyplacené vypisuje, totiž 1 zlm. 
            f 1067b 
Přípis Jana Kajdy 
 
   Leta Páně 1781 dne posledního dubna za purgmistra pana 
Johannesa Ježíka a spoluradních jeho toho času majíce Martin 
Kajda grunt ut supra po otci svém Václavovi dědičně v držení, 
takový nedajíce sobě připsati dle poručenství de d[ato]  
7. měsíce dubna 1753 na syny své, totiž Jana a Tomáše tím 
spůsobem odporučil, aby on Jan hospodářem pozůstal a Tomášovi, 
kdyby se spolu snésti nemohli, jeho polovic vyplatil, jakož 
taky jest zavázal Jana, aby sestře svej Dorotě patnáct 
rýnských, a Tomáše, aby sestře Rozáře podobně patnáct rýnských 
splatil. Mezi tím, když Tomáš bratr z gruntu toho se odtáhl a 
Jan dle znění testamentu jemu na jeho polovic sedumdesát 
rýnských na hotově vyplatil, k tomu taky sestru svú Dorotu 
proti jí odvedeným 15 zlm vybavil, i taky Tomáš sestře svej 
Rozáře přináležející 15 zlr složil. Týž grunt se jemu Janovi 
Kajdovi spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 
36 zl mor[avských] 4 gr 2 den alb po 3 zl mor[avských] ročně 
obci městskej k splacení tímto purgrechtně připisuje a 
odevzdává. Stalo se u přítomnosti bratra Tomáše dne a roku ut 
supra S.R.S.V.a N. 
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            f 1075a 
91 Gr[unt] Jíry Pancového 
 
   Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 103 nadepsaný Jíra má grunth svůj od 
purgkmistra a starších strážnicských po n[ebožtíku] Petrovi 
Štikovým zuostalej za summu 30 R koupenej. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]93 vyplnil 7 R a tak od letha [15]94 rok po roku při 
Vánocích po 3 R dopláceti zuostává 23 R. Na to jest téhož 
letha [15]94 zadržel 4 R. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Abrahamovi Holomku předních peněz 16 R. Na to mu za 
rok [15]94 zadržel 3 R. 
   Item Bětě Pecháčkový mimo první vydání náleží jí posledních 
peněz 1 R. Ty jí při Vánocích letha [15]95 dán bejti má. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Štikového na posledních 
penězích náleží jim 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Jan Hlučínský, Bartoš 
Štiků, Pecha Žákovský S.R.S.A.N.R.               
 
   Letha [15]95 Jíra Panců položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních Abrahamovi Holomkovi Židu 3 R. 
            f 1075b 
   A mimo to položil Bětě Pecháčkové, což jí tu ještě náleželo 
1 R. 
   Letha [15]96 položil Jíra Panců za grunt Holomkovi Židu  
3 R. 
   Letha [15]97 položil Jíra Panců za grunth peněz 
purgkrechtních Holomkovi 3 R. 
   Letha 1598 položil Jíra Panců Abrahamovi Holomku Židu za 
grunt 3 R. Zůstává ještě doplatiti Holomku Židu 4 R. Rukoj[mě] 
za doplacení jich (neuvedeno). Acth[um] Za purgkmistra Matyáše 
Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Panců 
za grunt Abrahamovi Holomku Židu 3 R. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra 
Panců za grunt 3 R. 
   Z toho dáno Holomkovi Židu ostatní 1 R. 
   A na sirotky n[ebožtíka] Petra Štikového 2 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra 
Panců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového 1 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jíra 
Panců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového 1 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jíra Panců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Štikového 
ostatních peněz 2 R. 
   A tak zouplna a docela zaplatil. 
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   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle 
rozdílu statku po neb[ožtíku] Jírovi Pancovým Kateřina 
manželka jeho ujala podsedek požár ze čt[vrtí] roli napřed 
psaný v summě 20 R. Z toho sobě srazila dílu svého 14 R, 
zůstává dopláceti 6 R, placením při každých Vánocích po 2 R. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. 
   Na to placení vstoupil Jíra Ocas manžel její. Rukojmě za 
něj Mikuláš Šenovský, Jakub Tarnovský S.R.S.A N. 
            f 1076a 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty z jistým 
dovolením Jeho [Mil]osti Páně Jíra Ocas odprodal od podsedku 
svého čtvrt roli robotní Jírovi Nohovi za summu 15 R. Z toho 
zaplatil dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha za 
zákupenství nebo[žtíka] Jíry Pancového 3 R, Jírovi Ocasovi 
položil 4 R 15 gr a letha 1610 položiti má s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jíry Pancového 7 R 15 gr. Z kterejžto roli Jíra 
Noha povinen bude do důchodů panských i s potomky svými platu 
peněžitého dávati a spravovati při každém svatém Jiří 12 gr a 
při s[va]tém Václavě tolikéž. Co se pak roboth dotýče, ty Jeho 
[Mil]ost Pán Jírovi Nohovi odpustiti a pasírovati ráčí. 
Odevzdána za volnú a svobodnú. 
   Rukojmě za doplacení Ondra Vracovský, Mikuláš Konečný 
S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty Jíra Noha 
položil za roli svrchu psanou na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Pancového 7 R 15 gr. 
   A tak ji má docela a zouplna zaplacenou. 
 
   Já Jan Fridrich z Žerotína a na Strážnici i s erby svými a 
potomky pány strážnickými známo činím tímto listem obecně 
přede všemi: 
   Jakož sem na poníženou a snažnou žádost Jíry Nohy, 
poddaného mého z Strážnice, prohlídajíc na věrné a pilné 
služby jeho jak nebo[žtíku] dobré paměti panu otci mému 
nejmilejšímu, taky mně za mnoho leth pořadně konané čtvrt roli 
robotní v Sedlském poli na Strážnicku ve tři pole, kterouž od 
Jíry Ocasa sobě koupil, ode všech robot od starodávna z té 
roli pánům strážnickým povinných, tak jakž toho osvobození 
zápis v registřích purgkrechtních města Strážnice to v sobě 
obsahuje a zavírá, osvobodil. Že jsem na poníženou a snažnou 
další na mne od nahoře psaného Jíry Nohy vzkládanou žádost 
k tomu se naklonil a tu milost ještě jemu činím, aby jakž při 
tom napřed dotčeném osvobození té čtvrti roli oni s dědici a 
potomky svými pevně a stále zůstaven byl, a tak on, dědicové i 
potomci jeho touž čtvrt roli s tímž osvobozením, když by se 
jim koli líbilo a zdálo, prodati, profrejmarčiti aneb dáti a 
poručiti, buď za zdravého života, neb na smrtedlné posteli 
mohli 
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            f 1076a 
komukoli a také ze všech ode mně erbův i budoucích potomkův 
mých, pánův strážnických, jim v tom překážek učinění nyní i 
v časích budoucích a věčných. 
   Tomu na svědomí a pro lepší jistotu já zvrchu psaný Jan 
Fridrich z Žerotína sekryt svůj vlastní k tomuto listu 
přitisknouti sem dal a v něm se rukou svou vlastní podepsal. 
   Jehož se stalo na Strážnici v středu po s[vatém] Jiří letha 
Páně šestnástistého desátého počítajíc. 
 
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra 
Ocas za podsedek svůj na místě manželky své Mikulášovi 
Sečkařovému 2 R. 
   A srazil sobě, což jemu z vinohradu v Supinku náležeti mělo 
3 R. 
   Zůstává Mikulášovi dodati leta 1612 při posudcích 1 R  
15 gr. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra 
Ocas za podsedek svůj Mikulášovi Sečkařovému ostatních peněz  
1 R 15 gr. 
   Zaplacený. 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením 
slovutného p[ana] Jana Jakubovskému, ouředníka panství 
strážnicského, Zuzana Ocaska pozůstalá vdova prodala ten grunt 
ut s[upr]a Petrovi Gajdovi za s[um]u 70 R. Závdanku dal jí  
6 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Thomáš Zubřicský a Jan Ratibořský S.R.S.N. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil 
za grunt vdově Ocasce Zuzaně 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Petr Gajda položil 
za gr[unt] svůj 1 R 15 gr. 
   Zůstávají při právě za rok 1636. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil 
za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Ty přijal následující purgkmistr Martin Mráz, zůstávají při 
právě. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Petr Gajda položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R. 
   S těch přijala Anna Ocaska k svadebnímu veselí 2 R. 
   Při právě zůstává 1 R. 
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            f 1077a 
   Letha 1643 za purgmistra Martina Mráze a spoluradních jeho 
položil Petr Gejda za grunt 1 R 15 gr. 
   Ty přijala Anna Ocásková. 
   Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Petr Gejda 
položil za grunt peněz ročních, ty zůstávají při právě 3 R. 
   NB. Poněvadž zlé paměti Pavel Ocas k obci dle výtahu od 
roku 1625 za všelijaký poplatky 23 R 15 gr 4 ½ den dlužen 
zůstal. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Barbora 
Gejdová zaplatila dvouma vědry vína k obci 6 zlm. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po smrti Petra Gejdy ujal se téhož grunthu 
vlastní syn jeho starší Matěj Gejda, kterýžto se jemu v tejž 
summě, jak vlastní otec jej ukoupený měl, totiž v 70 R, 
připisuje bez závdanku, platiti jej má každého roku při 
Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti všelijaké 
J.Mti Páně i obecní Jan Stanislavů a Jíra Stanislavů  
S.R.S.a N.R. 
   Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matěj Gejda 
položil za grunth peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho po smrti Matěje Gejdy pojmouc sobě Matěj Vlk 
pozůstalou vdovu za manželku, takový grunt v tejž summě ujal 
za 70 R bez závdanku, platiti jej má každého roku při 
posudcích po 3 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Martin Mastný a Jíra Vlček SRSaNR. 
            f 1077b 
   Letha 1661 dne 27. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho Matěj Vlk pro sešlost věku 
svého a nemožnost svou pustil jest grunth ut s[upr]a Matějovi 
Matějkovému zeti svému v tejž summě, jak jej sám byl ujal, 
totiž za 70 R, bez závdanku, platiti jej má každoročně při 
Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Šejda a Jan Bulík SRSaNR. 
   L[eta] 1669 [dne] 18. Januarii Matěj Matějků ze Starého 
města platí za grunt svůj, totiž dal na porážku ročních peněz 
1 zlr. 
   Takový přijal Jiřík Svoboda pekař za outratu holomoucských 
p[ana] Líznera advokáta strany obecního dluhu. Za purgmistra 
Lorence Zajíčka. 
   Letha Páně 1671 dne 21. Januariiza purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Matěj Matějků platí za grunt svůj k obci 
městské 1 zlm. 
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   Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého na příjem 
náležitě potáhl. 
   Letha Páně 1672 dne 10. Julii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Matěj Matějků položil za grunt svůj k obci 
městské 1 zlm. 
   Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem položil. 
            f 1078a 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho pozůstalý syn Jan po 
neb[ožtíku] Matějovi Matějkovi dosedl na grunt ut s[upra], 
který puštěn jest od J[ejich] O[patrnosti] pánů za summu, tak 
jak jej otec jeho měl, za summu 70 zl mor[avských] bez 
závdanku, platiti při každých posudcích po 3 zl mor[avských]. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gruntu, panských i obecních povinností 
S.R.S.N. Jan Sasín a Matouš Surý dne a leta ut s[upra]. 
   A tak co jeho vlastní otec vyplatil 3 zl mor[avských] 
zlatý, ty jemu na zaplacení summy prodajný se vypisují, id est 
3 zl mor[avských]. 
   Nápadníkům k placení jest: 
   Kateřině Gajdové 23 zlm 15 gr 4 ½ den. 
   K obci města Strážnice 40 zlm 16 gr 2 ½ den. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 5. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních toho času dosednúce na grunt ut 
sup[ra] Mikuláš, pozůstalý syn po neb[ožtíku] Janovi 
Matějkovi, mocí testamentem sobě zadaný, takový po tom 
nešťasném na Staré město de dato 8. Septembris 1718 roku od 
Boha zeslaný oheň nemajíce jej možnosti stavěti, prodal z svej 
dobrovolnej vůle bratrovi svému Martinovi Matějkovi za 
hotových 11 zlr, okrom summy verunkovej, která na tom gruntě 
vězí, totiž 64 zlm 2 gr alb. Kteréžto peníze kupec Martin 
Matějků platiti povinen bude při posudcích ročně po 3 zlm, 
totiž nápadníkom 
            f 1078b 
těmto: Kateřině Kajdovej neb potomkům jejím 23 zlm 15 gr  
4 ½ den, k obci městskej 10 zlm 16 gr 2 ½ den. A dle toho 
grunt ten se připisuje a odevzdává Martinovi Matějkovi za 
vlastní. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] 
Václ[av] Kratochvíla a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N. 
 
   Letha Páně 1719 d[ne] 18. Septembris za purgmistra pana 
Pavla Hořáka a spoluradních toho času majíce Martin Matějků 
grunt ut supra od svého bratra ukoupený, takový zase 
z povolením svých bratrův prodal zase Jurovi Ratiborskému, tak 
ještě nedokonale vystavený za hotových dvaceti dva rýnské 
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30 kr a contrib[uci] za rok 1718 k placení taky týž Jura 
Ratiborský na sebe přijal. Pročež se mu nyní připisuje a 
odevzdává týž grunt za volný v summě hlavní, jak prve byl, 
totiž 64 zlm 2 gr, kteréžto peníze bude povinen platiti ročně 
při posudcích nápadníkom těmto: Kateřině Gajdové neb potomkom 
její[m] 23 zlm 15 gr 4 ½ den, obci městskej 40 zlm 16 gr 
2 ½ den po 3 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní bez všelikých 
reštů, okrom tej contrib[uci] za rok 1718, u přítomnosti všech 
stran d[ne] a letha ut supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Antonín 
Duray a Václ[av] Gajda S.R.S.V.a N. 
            f 1079a 
Přípis domu Jana Ratiborského 
 
   Leta Páně 1763 dne 21. Janua[rii] za purgmistra p[ana] 
Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupila vd[ova] 
Anča po neb[ožtíku] Jurovi Ratiborském a přednášela, že ona 
dům ut supra po jejím neb[ožtíku] manželovi Jur[ovi] 
Ratiborském pocházející z povolením i z vědomostí ostatních 
Ratiborských dědicův synovi svému Janovi Ratiborskému na 
následující spůsob odstupuje, a sice aby on podlužný 50 zlr 
p[anu] Janovi Bartelsmanovi zaplatil, i taky aby tý Anči po 
neb[ožtíku] Václ[avovi] Hurbánkovi patřící 10 zlr položil, po 
3tí aby bratrovi svému Václ[avovi] Ratiborskému (poněvadž on 
v tom domě svědničku stavil) 20 zlr odčítal, konečně vymiňuje 
sobě matka Anča v tom domě spolu se synem Janem svobodné 
bydlení až do smrti. Kdyby ale se spolu znážeti nemohli, syn 
Jan matce svej 20 zlr vyplatiti povinen býti, kdyby ale u něho 
zemříti měla, takový 20 zlr jemu zůstati, on ale matce pohřeb 
udělati povinen bejti má. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi 
Ratiborskému za jeho vlastní, volný a dědičný spolu 
z verunkovú summú p[e]r 64 zlm 2 gr 2 den alb ročně při 
posudcích po 3 zlm připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] 
král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Petr 
Grunner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje 
stran dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 27 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz dem 10ten Januari [1]795. 
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           f 1087a 
92 Grunt Barbory Režné 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 178 nadepsaná Barbora Režná drží grunth svůj 
po n[ebožtíku] Janovi Režném muži svém zuostalej a od Matěje 
Emrichovýho vyfrejmarčený v summě 60 R. 
   Na kterejž jest od letha [15]92 vyplnil 52 R a ještě 
dopláceti zuostává Abrahamovi Šerému 8 R. 
   I našlo se, že jest se tenž Abraham Žid Šerý přiznal, že 
takové peníze od ní přijal. A tak ona jej zaplacený a žádnému 
v ničemž nezávadný má.  
          
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho Barbora vejš 
psaná prodala grunt svůj Pavlovi Staňka Sokolového za summu  
60 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Trn, Matěj Emrichů, Jíra Pohunek, Jan Dujhuba 
S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Pavel Staňka Sokolových za g[runt] Barboře Režnej 4 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Anna, vdova 
po neb[ožtíku] Pavlovi Staňka Sokolových, položila za grunt  
2 R. 
   Dány sou do statku neb[ožtíka] Jana Režného. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Anna, vdova 
po n[ebožtíku] Pavlovi Staňka Sokolových, položila za grunt  
1 R. 
   Dán jest do statku nebo[žtíka] Jana Režnýho. 
            f 1087b  
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty pan 
purg[mistr] a páni uznávajíce, že ten grunt ut sup[ra] 
neopravováním pustne a placením jeho se peníze zaseděly, 
prodali jej Pavlovi Režnýmu za summu 60 R. Závdanku dal 7 R, 
ty přijala Anna, vdova po n[ebožtíku] Pavlovi Staňka 
Sokolových pozůstalá, platiti jej má rok po roce po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Režný, Jan Bartošků, Jan Kojetínský S.R.S.a N. 
   Pavel Režných srazil sobě na tom podsedku dílu svého, což 
jemu tu náleželo 12 R 7 ½ gr.  
   Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil 
Pavel Režných Janovi Režnýmu a Mikulášovi Maníkové[mu] 2 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Režných Janovi Režnýmu a Mikulášovi Maníkovi každému po 2 R – 
4 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Režný 
položil za g[rtunt] svůj peněz ročních 4 R. 
   Z těch přijal Jan Režný 2 R a Kateřina sestra jeho též 2 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upra] Pavel Režných 
položil za g[runt] svůj peněz ročních 4 R. 
   Z toho dáno muži Kateřininému 1 R a Janovi Režnýmu 2 R. 
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   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Režný 
položil za grunt svůj peněz ročních 4 R. 
   Dáno z nich Kateřině 2 R a Janovi Režnému 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel 
Režný položil za grunt peněz ročních 4 R. 
   Dáno z nich Kateřině 2 R a Janovi též 2 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Pavel Režný 
položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Režných 3 R. 
   Zanechány při právě. Ty 3 R jsou zase vydány Janovi a 
Pavlovi Režnému. 
            f 1088a 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel 
Režný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Režných. 
 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a téhož roku Pavel 
Režný zemřel a po sobě gruntu zanechal. I jsouce Václav syn 
věku dospělého, týž purgkmistr a páni radní odvedli jsou ten 
gr[unt] ut s[upr]a Václavovi, synu Pavla Režného i s tím, což 
otec jeho na něm vyplnil, totiž 11 R 23 gr 3 ½ den, placení 
ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Augusta a Jan Masařů S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] 
ut s[upr]a Václav Režný na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Režných 
1 R 15 gr. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Václav Režný 
položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
 
   Letha Páně 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho Václav Režný z gruntu ut s[upr]a zběhl, 
potom aby tenž gr[unt] k spuštění nepřišel, tehdy s povolením 
uro[zeného] a stat[ečného] rytíře p[ana] Jana Kluga 
z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka na Strážnici, jest zase ten 
grunt prodán Jiříkovi Stanislavovi za summu 70 R. A poněvadž 
dotčený Václav Režný contr[ibuci] a jiný všelijaké poplatky 
v reštu zůstal, tehdy na to při odevzdávce závdanku dal 4 R a 
sou takové peníze na zaplacení jich ihned obrácené, ostatek 
summy 
            f 1088b 
každoročně při posudcích po 3 R splacovati má. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gr[untu] a povinnosti 
všelijaké J.H.M. i obecní Petr Gejda a Jan Stanislavů SRSaN. 
Act[um] letha dne ut s[upra]. 
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   NB. Poněvadž Václav Režný nad vrchností svou zradil a 
z gruntů JHM ušel, tehdy JHM cožkoliv tenž Václav Režný na 
tomž gruntě zaplaceného jměl jakožto po zběhlém na předních 
penězích připadá, totiž 51 R 22 gr 3 ½ den. Ostatek summy pak 
na splacení všelijaké rešty k obci městské náležeti bude. 
 
   Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratibořského a spoluradních jeho po smrti Jiříka 
Stanislavového Jan Spěvák pojmouc sobě Annu pozůstalou vdovu 
za manželku takový grunth ujal v tej summě 70 R bez závdanku, 
platiti jej má při každých Vánocích po 3 R. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Matěj Vlk a Jan Sasín SRSaNR. 
 
   Letha Páně 1710 dne 11. Maii za purgmistra p[ana] Karla 
Kaysera a spoluradních jeho Matěj Stanislav zdědíce gr[unt] ut 
s[upra] po otci svém Matějovi Stanislavovi (kterýž jej sic 
sobě ani připsaného neměl, ani nic vyplaceného), takový 
nadepsanému Matějovi Stanislavovi jakožto synu vlastnímu se 
připisuje za summu 70 zlm bez závdanku, placením nápadníkom ut 
s[upra] při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu 
            f 1089a 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. 
   Na tomto gruntě náleží na předních penězích po předku ut 
sup[ra] Václ[avovi] Režném zběhlém z gruntu: 
   Mil[ostivé] vrchnosti 51 zlm 22 gr 3 ½ den. 
   Obci městskej 18 zlm 7 gr 3 ½ den. 
 
   Letha Páně 1712 dne 27. Junii za purgmistra pana Pavla 
Rychlíka a spoluradních jeho jsouce Matěj Stanislav hospodář 
na gruntě ut sup[ra] v tomto roku 1712 roce za recrouta vzatý 
a odvedený, ten po něm pozůstalý grunt přátelé, totiž bratři a 
sestry s povolením téhož Matěje Stanislava prodali Václavovi 
Martinkovému za hotových osm rýnských. Kteréžto peníze  jeho 
(kdyby se zas z vojny navrátil) čekati a zůstati mají, 
kteréžto peníze Janovi Kučovi složiti se mají. Pročež grunt 
ten se připisuje Václavovi Martinkovému v tej hlavní summě, 
jak prve byl, totiž 70 zlm, kteroužto summu bude povinen 
platiti při držaných posudcích po 2 zlm nápadníkom ut supra. 
Grunt ale se jemu připisuje a odevzdává za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
p[an] Jozef Moravec a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo 
se d[ne] a letha ut supra. 
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            f 1089b 
Přípis domu Martinovi Martinkovi po Václ[avovi] 
 
   Letha Páně 1763 dne 12. Julii za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Martin Martinek  
ze sestrú Marynú, provdanú za Martina Myšku, a ze švagrovú 
Marynú, pozůstalú vdovú po Tomášovi Martinkovi, a přednášel, 
že poněvadž dům ut supra od otce svého Václava Martinka matce 
svej Cateřině po Václ[avovi] Martinkovi poroučen i od tej 
matky zase jim třem, totiž jemu Martinovi, Tomášovi Martinkovi 
a Maryně Myškovej následovně zanechán jest, aby oni dva synové 
a respective bratři sestře svej Myškovej 8 rýnsk[ých] 
zaplatili a oni Martin a Tomáš Martinek sestře takový 8 zlr 
zaplatitli, následovně taky oni bratři takový dům spolu 
užívali. Poněvadž ale nyní Tomáš bez dědice, totiž desandentes 
zemřel a tím spůsobem z toho půl Tomášovi patřícího domu vdova 
po něm pozůstalá Maryna třetinu, setra Myšková třetinu i on 
Martin třetinu jakošto bratrský podíl zděditi měli. Následovně 
on Martin Martinek celý dům na sebe přijímá, švagrovej ale 
přátelským spůsobem 30 zlr hotových za tou jí patřící třetinu 
in Decembri, a sice 
            f 1090a 
posledního tohoto 1763ho roku, zaplatiti slíbí, sestře ale 
Maryně Myškovej podobně přátelským spůsobem z povolením 
manžela Myška za všecku na tom domě mající praetensi 8 zlr 
zloží. A poněvadž obě strany z těma 30 zlr a 8 zlr zpokojeny 
jsou, následovně se takový dům Martinovi Martinovi s těma od 
starodávna na něm vězícíma verunkovýma penězi ročně při 
posudcích po 2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] 
král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Christoph 
Mihatsch a p[an] Johann Weiner. Stalo se u přítomnosti stran 
dne a roku ut supra. 
 
Přípis Jana Martinka 
 
   Leta Páně 1775 dne 9ho měsíce máje za purgmistra pana 
Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti 
neb[ožtíka] Martina Martinka pozůstal grunt tento mezi po něm 
pozůstalé dědice k podělení, poněvadž ale mnoho dědiců 
pozůstalo, dům tento však in natura rozdělen být nemohl. 
Pročež rozvažujíce vše bedlivě Jejich Opatrnost páni, 
obvzláštně aby na škodu sirotkův nějakým spůsobem nespustl, 
takový synovi nejstaršímu Janovi Martinkovi, který jej na sebe 
přijat žádostivý byl, v summě 130 zlr jsou zanechali. 
Z kterejžto summy on Jan Martinek po zrášce svého na tomž domě 
majícícho podílu p[e]r 17 zlr 15 kr 1/3 den bratrovi Philipovi 
17 zlr 15 kr 1/3 den a Jurovi 17 zlr 15 gr 1/3 den, pak sestře 
Rozáře 12 zlr 15 klr 1 /3 den a Eleonoře 12 zlr 15 gr 1/3 den, 
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jakož taky na faru fundačních peněz 22 zlr, pak obecní 
povinnosti 3 zlr 27 kr, k tomu právní outraty i za 
štempl[ovaný] papír 1 zlr 2 kr vyplatí a matky svej Kateřiny 
podíl p[e]r 27 zlr 15 kr, s[uma] 130 zlr. 
            f 1090a 
Poněvadž ona při něm až do smrti své svobodné bydlení míti 
chce, za sebou zadrží, kterýžto podíl matky, jestli tak spolem 
v svornosti až do její smrti vznášeti se budú, po smrti jemu 
Janovi Martinkovi vlastně připadnúti má. Mezi tím ale z peněz 
k vyplacení vystavených jak matce, tak i ostatním bratrom a 
sestrám pokudž v domě u sebe jich míti bude, žádné interesse 
platiti nemá. Podle toho grunt tento i s těma na něm vězícíma 
verunkovýma penězi p[e]r 70 zlm obci městskej při posudcích po 
2 zl mor[avských] k splacení se jemu Janovi Martinkovi za jeho 
vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna majícím právem 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě strany placení císařsko královských, 
vrchnostenských i městských povinností a opravy gruntu p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Ventzl Lánský S.R.S.V.a N. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 27 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Januar [1]795. Prat. 
   Ebenfalls haftet an diesem Hause ein Capital p[e]r 30 Fr 
dem Pfarrkirhce St. Martin gehörig, welchen hier secundo loco 
versicheret worden. 
   Straßnitz am 13ten Aug[usti] [1]796. Prat. 
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            f 1099a 
93 Gr[unt] Mikuláše Tulákového 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 63 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj se 
čtvrtí roli robotní v dílu svém ujatý po n[ebožtíku] Janovi 
Tulákovi otci svým v summě 100 R, kterejžto má zouplna docela 
zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.          
 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jakub Řehořů 
prodal grunt ze čtvrtí roli robotní obsetú, ze dvěma koňmi, 
z vozem, pluhem a bránú i jiným příslušenství[m], se dvěma 
roubanicemi u Řečici, z půl nivky na Vrbkách Janovi 
Kojetínskýmu za summu 80 R. Závdanku jemu dal 15 R, ostatek 
platiti má od leta 1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukoj[mě] Jan Bartošků, Martin Chytroška a Ondra Bartošků a 
Michal Křižanovský SRSAN.    
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Kojetský za grunt Jakubovi Řehořovýmu 3 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan 
Kojetský za grunt Jakubovi Řehořovýmu 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Kojetský za grunth Jakubovi Řehořovýmu 3 R. 
   Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jan Kojetínský 
položil za grunt Jakubovi Řehořovému 3 R. 
            f 1099b 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan 
Kojetínský prodal grunt ze čtvrtí roli robotní Janovi 
Matouškovému za summu 80 R bez závdanku. A což Jan Kojetínský 
na tom g[runtě] zaplaceného měl, totiž 27 R, ty jest Janovi 
Matouškovému pustil a tak na tomto gruntě Jan Kojetínský nic 
nemá. Ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Kojetínský, Michal Křenovský, Mikuláš Šrámek, 
Jan Černý S.R.S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a Jan Matoušků položil za grunt 
Jakubovi Řehořovému 3 R.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Matoušků položil Jakubovi Řehořovému za grunt 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 2 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Matoušků položil Jakubovi Řehořovému 3 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka prodán jest ten 
grunth požár ze čtvrtí roli robotní, se dvěma roubanicemi u 
Řečice Martinovi Fraňkovi bez závdanku za summu 65 R, platiti 
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jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   R[ukojmě] Jan Bartošů, Jakub Myslivců, Martin Mléčko a 
Ondra Dvořáků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Franěk 
prodal ten gr[unt] ze čtvrtí roli robotní, se dvěma 
roubanicemi u Řečice Vávrovi Vrbecskému za 60 R. Závdanku dal 
jemu 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Adam Syrinský, Matěj Emrichů a Kašpar Pukač 
S.R.S.N. (a platiti jej má 3 R). 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vávra Vrbecský 
položil Jakubovi Řehořovému za gr[unt] 1 R. 
            f 1100a 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký 
položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký 
položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 1 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký 
položil za gr[unt] Jakubovi Řehořovému 6 R, kteréž tenž Jakub 
Řehoř přijal. 
   Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze Vávra Vrbecský 
položil za g[runt] svůj, kteréž Ondra Lazebníků přijal 1 R  
15 gr. 
 
   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra všechen 
spustilý Martinovi Třasohlávkovi za summu 60 R bez závdanku, 
platiti jej má při každých Vánocích počna letha 1653 po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.M. i obecní Jan Hák a Václav Cigánek SRSaNR. 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Pavel Holý 
zůstávaje na gruntě svrchu psaným mnohá letha, takového gruntu 
podle register v zápis sobě uvésti nedal. S tej příčiny týž 
grunt připisuje se Vávrovi Vrbeckýmu za summu 60 R a co tak 
neboštík děd na tomž gruntě vyplatil 17 R 15 gr, ty se jemu za 
zaplacené připisují, placením ročně po 3 R. Odevzdán za volný 
a svobodný. 
   Tukojmě za všelijaké povinnosti Martin Lipenský, Mikuláš 
Mozler, Jura Vlček, p[an] Lorenc Fabrici SRSaN. 
            f 1100b 
   Letha Páně 1683 dne 16. Martii za purgkmistra pana Martina 
Frantzka a spoluradních jeho poněvadž se to z dostatečného 
původu vynašlo, kterak Pavel Holý v roku 1681 podle jinších 
vyhořel i také zase takový grunt vystavěl, ačkoliv po ty 
všechny letha téhož gruntu sobě připsaného [neměl], z uznáním 
celého magistrátu co tak Vavřínovi Vrbeckýmu 17 R 15 gr 
zaplaceného připsáno jest, aby na porážku Pavel Holý 3 zlm  
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položil, což i také se jest stalo, ostatní s[um]u platiti 
povinen bude po 3 zlm každoročně, prodán jest Pavlovi Holýmu 
za summu 60 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Mikoláš 
Mozler, Matěj Bártků SRSpaN. 
   NB. Ten zápis Vrbeckýho nic neplatí a za vystavení Pavlovi 
Holýmu podle uznání z ouřadu k zhlídnutí takového stavení 
k tomu vyslaných poráží se 15 R 12 gr 2 den. 
   NB. Napřed psaný zápis jest náležitý a Holého se casiruje, 
poněvadž ten Vrbecký na něm hospodářem za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho dne 19. Januarii 1688. A 
tak dopláceti bude mimo 17 zlm 15 gr zaplacených nápadníkům 
Řehořovským ročně po 3 zlm, co tak k obci náleží. 
           f 1101a 
   Letha Páně 1702 dne 11. Martii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož leta zemříce Vavřín Vrbecký 
Běta, pozůstalá vdova po něm, nemohúc na něm pro nemožnost 
svou délejíc zůstávat, pustila jej a prodala podle prošacování 
o[patrných] p[ánů] Martinovi Mlýnkovi za 14 zlr peněz 
hotových, které se za vystavení gr[untu] pokládají a z nich na 
zasezelé contr[ibuční] rešta a jinší povinnosti 10 zlr 29 kr 
2 den se drželo, ostatní jí složené jsou. Tak se jemu 
připisuje a odevzdává v tej summě, jak jej sám připsaný měl, 
totiž 60 zlm, placením ročně po 2 zlm dětom neb[ožtíka] 
Vavřína Vrbeckého a vdově po něm 17 zlm 15 gr, které on po 
dědu svém získal, ostatních 42 zlm 15 gr k obci městské. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí Filip Studenský a Jakub Šejda SRSaN. 
            f 1101b 
   Letha Páně 1711 dne 3. Martii za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních toho času majíce pozůstalá vd[ova] 
Kateřina, pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Mlýnkovi, grunt 
ut supra, na takovém nechtíce délejíc zůstávati prodala jest 
Matějovi Mlýnkovi za summu hotovú 15 zlr, které toliko za 
vystavení se jemu počítají. A tak se jemu týž grunt připisuje 
v summě tej, jak jej neb[ožtík] Martin Mlýnek měl, totiž  
60 zlm, placením ročně po dvouch zlm dětom neb[ožtíka] Vavřína 
Vrbeckého a vdově po něm 17 zlm 15 gr, které on po dědu svém 
získal, ostatní summu, totiž 42 zlm 15 gr, k obci městskej. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel 
Hořák a pan Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha 
ut supra. 
            f 1102a 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Matěj Mlýnek 
z gruntu ut supra ještě obci městskej 42 zlm 15 gr a 
sir[otkům] n[ebožtíka] Vavřína Vrbeckého 17 zlm 15 gr alb na 
letha spláceti, že takový spolu z jinými skrz tou uherskú 
rebelii na ruinu přišel, z tej summy obojí se jemu třetí díl 
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za vystavení upúští. A hnedt ten den ještě nadto pokládá  
1 zlm, ostatní peníze bude povinen platiti dědicom jak nahoře. 
Ten ale 1 zlm přijal pan purgm[istr] za příjem. 
   Zůstává ještě: 
   Obci 28 zlm 10 gr alb. 
   Děd[icům] Vavř[ína] Vrbec[kého] 17 zlm 20 gr alb. 
 
   Letha Páně 1744 dne 18. Maii za purgkmistra opatrného pana 
Eliáše Grögra a spoluradních toho času Maryna, pozůstalá vdova 
po nebo[žtíku] Matějovi Mlýnkovi, před právem purgkmistrovským 
stojíce jest přednesla, že grunt ut supra od svého manžela 
srze kšaft na sebe a na svého syna Jakuba jest dostala. A 
majíce ona předjmenovaná Maryna na tom domě poloviční díl, 
s tej polovici po svej smrti na své dvě dcery odkázati mocti 
bude, tak aby on Jakub svým sestrám Bětě 
            f 1102b 
a Kače, co by ona jim odkázati mínila, po vyplacení 
verunkových peněz vyplatiti povinen byl. Pročež Marianě a 
Jakubovi synu jejímu takový grunt za vlastní a dědičný jí až 
do smrti a jemu Jakubovi až po její smrti připisuje a 
odevzdává. Ty verunkové peníze k obci 28 zlm 10 gr, dědicom 
Vavřince Vrbeckého 11 zlm 20 gr k vyplacení zůstávají. 
   Za rukojmě jak za chování toho gruntu, tak taky vyplacení 
všelijakých dáněk, jak královských, tak panských a obecních 
dožádala sobě pana Jozefa Duraye a p[ana] Ignatiusa Philipa 
radních. 
 
Přípis Jana Mlýnka 
 
   Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa 
Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jacub Mlýnek 
grunt ut supra společně s matkú svou Marynú za živobytí 
jejího, pak po smrti její na sebe samého připsaný, týž grunt 
po vyplacení sester svých až na verunkové peníze, jichžto jest 
k obci městskej 28 zlm 10 gr a dědicům Vavřince Vrbeckého 
patřících 11 zlm 20 gr, jest očistil. Pak jsouce on všelijakým 
neduhám těla podrobený nemohouce opáčený grunt potřebně 
opravovati, synovi svému nejstaršímu Janovi v summě jedno sto 
dvacet rýnských z lásky otcovskej dobrovolně odevz- 
            f 1103a 
dal moc a právo sobě zanechávajíce, aby on odevzdavatel gruntu 
Jacub Mlýnek až do smrti svej společně s manželkú svú svobodné 
bydlení míti, jakož taky pro svůj dobytek plac pohodlný 
užívati a s těma za dům vystavenýma penězi 120 zlr dle libosti 
kšaftovati mohl. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm 
vjezícíma verunk[ovými] penězi p[e]r 40 zl mor[avských] 
v summě po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se jemu Janovi 
Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva 
purgrechtního připisuje a odevzdává. 
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   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností 
pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N. Stalo se 
u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 22 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Junii [1]795. 
   Diese 22 Fr sind ut einverleibten Quittung de a[nn]o [1]795 
fol 96 p.v. bezahlt und geloschet. 
   De sess[ione] 28. April [1]810. Prat. 
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            f 1111a 
94 Gr[unt] Jana Bartoše Štikového 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 151 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž od 
Matěje, syna n[ebožtíka] Tomáše Oravského, i s puol lánem roli 
[koupil] za summu 148 R. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 28 R 20 gr a tak ještě od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 89 R 10 gr. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vlka předních peněz 
náleží jim 81 R. 
   Item s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Oravského posledních 
peněz náleží jim 8 R 10 gr. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Ondra Bartoše Štikového, 
Jan Pešků, Jan Ryšánek, Jakub Miškéřů S.R.S.A.N.R.                 
                                  
   Letha [15]95 položil Bartoš Štika za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Štiků za grunth peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Letha nahoře psaného koupil Jan Bartoše Štikovýho od Jíry, 
nápadníka Matěje Vlka, 15 R, dal jemu za to hřebec, kteréžto 
peníze je[mu] se na splacení gruntu sraziti mají. 
            f 1111b 
   Letha [15]96 Jan napřed psaný nápadník ten j[es]t prodal 
Janovi Bartoše Štikových spravedlnosti, což jemu na tom gruntě 
náleželo 15 R, dal jemu peněz hotových 3 ½ R. 
   Letha [15]97 Jan Bartoše Štikového za grunt peněz 
purgkrechtních položil 6 R. 
   Leta 1598 Jan Bartoše Štikového položil za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. Ty přijal Jura Vlků z mateří svou. 
Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Bartoše Štikového za grunt svůj 4 R. 
   Ty sou dány do peněz skoupených obci městské ost[atní] 
peníze. 
   Jakož náleželo Jírovi Vlkovýmu po Zuzanně sestře jeho a 
mateři na tomto gruntě 23 R, takové peníze Janovi Štikovýmu za 
7 ½ R prodal. 
   Ještě bude povinen týž Jan Štiků za ten grunt doplatiti 
s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Oravského 8 R 10 gr splacením od 
leta 1604 po 6 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Bartoše Štikového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Tomáše Oravského 2 R. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Bartoše Štikového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše 
Oravského 2 R. 
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   Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Bartoše Štikového za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše 
Oravského 2 R. 
   Leta 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan 
Bartoše Štikového na si[rotky] n[ebožtíka] Tomáše Oravského 
ostatních 2 R 10 gr. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
       [Pustý] 
            f 1112a 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového s povolením 
slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, na ten čas náměstka 
vrchnosti, prodán jest ten grunth požár z spůl lánem roli 
robotní v Sedlském poli Janovi Augustovi za summu 50 R bez 
závdanku, platiti jej má při posudcích po 4 R. 
   Rukojmě za placení, stavení téhož požáru i jiné povinnosti 
panské i obecní Martin Lačný, Jan Bartošků, Jíra Čech a Pavel 
Emrichů S.R.S.a N. 
   Ta summa těch 50 R pokudž by se žádných nápadníkův nenašlo, 
bude podle obdarování k obci městské náležeti. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Augusta položil 
za gr[unt] obci městské 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Augusta 
položil za grunth obci městské 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Augusta položil 
za gr[unt] svůj peněz ročních. 
   Ty přijala Anna Matěje Zámečníka, protože jí nápadem 
spravedlivým náležejí. 
  
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních 
jeho prodal Jan Augusta podsedek svůj bez roli Matějovi 
Augustovi synu svému za summu 50 R bez závdanku, platiti ho má 
každoročně při posudcích po 2 R. A co on Jan Augusta koliv na 
něm zaplaceného jměl, to jest jemu všecko pustil. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obecní 
Adam Syrinský a Václav Vytřasil S.R.S.a N. 
            f 1112b 
   Leta 1641 za purgkmistra ut s[upr]a položil Matěj Augustů 
za gr[unt] svůj peněz ročních 6 R. 
   Ty přijala Anna Matěje Zámečníka, protože jí nápadem 
spravedlivým náležejí.  
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matěj Augusta 
položil za grunt svůj ročních peněz, které Anna ut s[upr]a 
přijala 1 R. 
 
   Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních 
jeho Jan Augusta po smrti Matěje Augusta syna svého prodal 
grunt Jírovi Havránkovi za summu 50 zlm. Závdanku dal 3 zlm, 
placení roční po 3 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a svobodný. 



 

 

      251 
 
   Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti všeliké Václav 
Pálka a Bernart Svinka S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jíra Havránek z gruntův J.H.Mti zběhl, pan 
purgkmistr a páni aby ten grunth do konce k spuštění nepřišel 
a tudy povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní nehynuly, prodali 
Havlovi Navrátilovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má 
při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Jíra Boršický a Matěj Gejda SRSaNR. 
   Leta [1]652 Havel Navrátil dal do důchodů vína ¾ v[ědra], 
jsouc obec quitovaná, srazí se jemu na podsedku 1 R 8 gr  
4 den. 
            f 1113a 
   Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Jan Ouhoř pojmouc sobě po smrti neb[ožtíka] 
Havla Navrátila Margetu pozůstalou vdovu za manželku, ujal ten 
grunt v summě 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých 
posudcích počna roku 1658 po 3 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Sasín a Blažej Ratibořský S.R.S.a N.R. 
   L[eta] 1670 [dne] 12. Januarii Jan Ouhoř platí za grunt 
svůj jedním kusem černého dobytka, který jest do důchodů 
panských v reštu odveden 45 kr. 
   Toho času purgmistr Lorenc Zajíček za příjem sobě položil 
do počtu purgmistrovského 1669. 
 
   Letha Páně 1680 dne 24. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla 
a spoluradních jeho vdova Margeta, pozůstalá po neboštíkovi 
Janovi Ouhořovi, nemohouce všelikých povinností panských i 
obecních pro nemožnost svou zapravovati, prodala jest týž 
grunt Matoušovi Šoustalovi v tej summě, jek jej neb[ožtík] 
Ouhoř ujal 50 zlm. A co tak na témž gruntě vyplaceného měla, 
to Matoušovi postoupila. Odevzdán za volný a svobodný, 
placením ročně po 3 zlm. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jakub 
Šoustal, Mikuláš Mozler SRSpaN. 
            f 1113b 
   Letha Páně 1687 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž Matouš Šoustal 
od takového gruntu doborovolně jest upustil, J[ejich] 
O[patrnosti] pan purgkmistr a páni prodali takový grunt 
Ondrovi Spěvákovi za summu 50 R bez závdanku, placením k obci 
po 3 R. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Matěj Bártků, 
Pavel Jurášek S.R.S.Sp.a N. 
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   Letha 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho nechtíce Ondra Spěvák gruntu, tu 
aby c[ísařské], p[anské] i obecní nehynuly, puštěn jest od 
J[ejich] O[patrnosti] pánů týž grunt Adamovi Šefránkovi, tak 
jak jej byl tenž Spěvák ujal, za summu 50 zlm bez závdanku, 
placením ročně k obci po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti p[an] Tomáš 
Svoboda a Matěj Bártků S.R.S.N. dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1695 dne 17. Februarii za purgkmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Adam Šefránek 
z dovolením milostivé vrchnosti odbírajíce se do dědiny, 
předepsaný grunt postúpil Martinovi Stanislavovi v tej summě 
jak nahoře v 50 zl mor[avských]. Poněvadž pak Adamovi 
Šefránkovi položil za vystavení 12 zl mor[avských], pročež na 
summě 
            f 1114a 
hlavní vypisuje se Martinovi těch 12 zlm, ostatek placením 
ročně po 2 zlm při posudcích obci města Strážnice. 
   Rukojemníci za zvelebování gruntu a zbývání povinností 
Blažej Solařík, Václav Vlček S.R.S.N. 
   Letha Páně 1699 d[ne] 12. Maii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Martin Stanislav položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci městské stráž[nické] 1 zlm, za který se mu vypisuje  
1 zlm 15 gr. 
   Letha Páně 1702 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického Martin Stanislav položil za gr[unt] svůj ut s[upra] 
k obci města Stráž[nice] 1 zlm, za který se vypisuje 1 zlm  
15 gr. 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Martin 
Stanislav z gruntu ut supra ještě obci městskej 35 zlm na 
letha spláceti, však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu 
vyšel skrz tu uherskú rebelii, aby jej tím lépejíc zvelebiti 
mohl, z tej summy se jemu třetí díl za vystavení vypisuje. A 
nadto více hnedt při posudcích pokládá 1 zlm, ostatní bude 
povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž 22 zlm 10 gr. 
            f 1114b 
Nro 133 
Přípis Frantzovi Stanislavovi 
 
   Leta Páně [1]771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Jan Malata a ohlásil, kterak po neboš[tíku] Janovi pozůstalá 
vdova Katheřina nemohouce pro svůj starý vjek a stálou nemoc 
sama do domu radního přijíti, jeho Jana Malatu na své místo 
odeslala a splnomocnila, aby on přednesl, že psaná vdova 
Kateřina svému synovi Frantzovi dům na něj napadající 
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odevzdala. Pročeš se jemu synovi Frantzovi Stanislavovi spolu 
s těma obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 22 zlm 
10 gr bílých za jeho vlastní, volný a dědičný skrze pořadnost 
práv a zřízení císař[sko] král[ovských] připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovských], vrch[nostenských] i měs[tských] povinností 
p[an] Johann Karásekh a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a 
roku ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 20 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgeldern, welche hier primo loco versichert worden. 
   Straßnitz den 10ten Januar [1]795. 
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            f 1123a 
95 Gr[unt] Martina Tulákového 
 
   Letha Páně 1584 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 63 nadepsaný Martin drží grunth svůj ze 
čtvrtí roli v dílu svém otcovském ujatý v summě 158 R, 
kterejžto jest bratřím a sestrám letha 1592 doplatil. 
   A tak jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný má. 
 
   Ten svrchu psaný grunt po smrti neb[ožtíka] Martina 
Tulákového Anně manželce jeho nápadem připadl, kterýžto po 
smrti její Pavlovi Vyskočilovi, druhýmu manželu jejímu, jest 
připadl. A tak jej zouplna zaplacený a žádnému nezávadný má. 
 
   Letha Páně 1620 za purgkmistra Pavla Tučka Pavel Vyskočil 
prodal tento grunt Bartošovi Janových za summu 100 R. Závdanku 
dal 16 R a platiti jej má po 5 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   [Rukojmě] Martin Marhecký, Izaiáš Žúžela a Václav Nivnický 
S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Babuše, po Janovi 
Kostickém zůstalá vdova, položila za ten grunth na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Vyskočila peněz ročních 3 R. 
 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Babuše, po 
Janovi Kostickém zůstalá vdova, prodala ten grunt ut s[upr]a 
Janovi Bartošovému synu svému za s[um]u 80 R. Závdanku položil 
jí 6 R, placení každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Jan Augusta a Jan Ratibořský S.R.S.a N. 
            f 1123b 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů 
položil za grunt svůj 2 R. 
   NB. Zůstávají při právě, má se vyhledati, komu vlastně 
náležeti budou. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. 
   Zůstávají při právě. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Bartošů 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních dvojích zadržalých, 
kteréž při právě zůstávají 2 R. 
 
   Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Bartošů podle 
dobrovolné smlouvy postoupil jest grunt svůj Jiříkovi 
Boršickému za grunt jeho v summě 80 R. A což otec a matka Jana 
Bartoše na tom gr[untě] vyplnili jmenovitě 19 R, z tej summy  
9 R 15 gr, i to, což on sám vyplatil 6 R, to všeckno Jiříkovi 
Boršickému pustil. Proč pak z tej summy 19 R druhou polovici 
Jan Bartošů Jiříkovi Boršickému nepouští, totiž 9 R 15 gr, 
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jest tato příčina, poněvadž Babuše Koastická kšaftem svým 
posledním odporučila tou polovicim jmenovitě 9 R 15 gr, 
Lukášovi Křižanovskému z lásky své a on zde při městě zemřel, 
tehdy podle obdarování odoumrtního k obci města Strážnice jest 
jmenovaných 9 R 15 gr připadlo. Ostatek summy dopláceti má 
každoročně po 5 R, nadto všeckno Jiřík Boršický přidal jest 
Janovi Bartošovému 10 věd[er] vína. A tak odevzdán ten gr[unt] 
Jiříkovi Boršickému za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Jan Boletský a Thomáš Jarolímů S.R.S.a N. 
            f 1124a 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráza položil Jiřík 
Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R 15 gr. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka [položil] Jiřík 
Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha Páně 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka [položil] 
Jiřík Boršický za gr[unt] svůj ročních peněz k obci městské  
3 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Item platí k obci za ½ čtvrti roli v Sedlském poli po 
n[ebožtíku] Lukášovi Křižanovským a položil též 3 R. 
   Letha Páně 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka platí Jiřík 
Boršický k obci za ½ čtvrti roli v Sedlském poli po 
neb[ožtíku] Lukášovi Křižanovském a položil peněz, kteréž týž 
purgkmistr přijal, totiž 5 R. 
   NB. Dal pětítku vína, v penězích 8 zlr. Z toho jest jemu 
poraženo na contributi a vánoční dáňky 2 zlr 11 kr a ostatek 
na túž roli, totiž 5 zlr 49 kr a 1 kr dodal. 
   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík 
Boršický platí za ½ čtvrti roli v Sedlském poli víne[m] 5 R, 
které přijal týž purgkmistr do počtu svého. 
   Item za podsedek svůj klade též vínem 3 ½ v[ědra] ut supra 
1 R. 
   Ty přijal jmenovaný purgkmistr do počtu svého. 
   NB. Dal 1652 leta do důchodův 3 ½ v[ědra] vína na rešty, 
protož se mu tuto poráží, jsouc obec quitovaná, a vypisuje 
těch 6 zlm ut sup[ra]. 
   Letha Páně 1656 dne 15. Martii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a spoluradních jeho Jiřík Boršický klade a sráží 
se jemu z jedné bečky vína 4 zlm. 
   Ty přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za ½ čtvrti 
roli v Sedlském poli. 
   Letha 1666 dne 22. Februarii za purgkmistra Václava Mračny 
položil Jíra Boršický za grunth a ¼ roli v Sedlském poli 
k obci městské 2 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut supra. 
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            f 1124b 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Dašického a spoluradních jeho prodán jest spřed psaný grunt 
Martinovi Boršickému ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 80 zlm. Poněvadtž Jiřík 
Boršický, otec vlastní Martina, na tom gruntě jměl totiž 23 zl 
mor[avských], takové synu svému zadal, splácením po 5 R. Jest 
jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Jan Sasín a Matouš Surý S.R.S.a N.R. 
   Letha 1670 [dne] 11. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spolurady jeho položil z gruntu svého ročních peněz 
Martin Boršický 1 zlm. 
   Takové purgk[mistr] do počtu svého přijal. 
   Letha 1671 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Martin 
Boršický položil k obci městské za grunt svůj, který svrchu 
psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem položil 1 zlm. 
            f 1125a 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka 
Martina Boršickýho J[ejich] O[patrnosti] pan purgkmistr a páni 
prodali grunt ut supra Jiříkovi Cikánkovi za s[um]u 80 zlm bez 
závdanku, placením ročně k obci po 3 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské a obecní Jan Sasín a 
Matouš Surý S.R.Sp.a N. 
   Letha a dne ut supra a za purgkmistra pana Martina Frantzka 
položil Jiřík Cikánek za grunt k obci městské 1 zlm. 
   Ty přijal svrchu psaný [purkmistr] do počtu za příjem. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho prodal jest Jiřík Cigánek 
grunt ut s[upr]a Václavovi Mlýnkovi ta summu, tak jak jej sám 
ukoupil, totižto 80 zlm bez závdanku, placením ročně při 
vánočních posudcích po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za vystavení, všelikých povinností c[ísařských], 
p[anských] i obecních S.R.S.N. p[an] Tomáš Svoboda a Jan 
Najmon. 
   Majíc tenž psaný Cigánek 1 zl mor[avský] zaplacený, ten 
jest upustil Václavovi Mlýnkovi za 12 kr. A tak se mu za 
vyplacený vypisuje 1 zl mor[avský]. 
   Na radnici: 
   Obec strážnická 54 zl mor[avských]. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Boršického 25 zl 
mor[avských]. 
            f 1125b 
   Letha Páně 1707 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Jana 
Stavinošky a spoluradních jeho Pavel Mlýnek zůstávajíce na tom 
gr[untě] ut s[upra] po zemřití otce svého nyní od rebel[antů] 
spáleném, majíce pak sirotci neb[ožtíka] Martina Boršického  
25 zlm na tom domě praetensi, před právo purgmistrovské  
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praetendirujíc předstoupili a Barbora na tenž dům podle tej 
praetensi dosednúti chtěla. Že pak ale Pavel Mlýnek již ten 
dům zasej postavil a náklad provedl, kterého netrúfaje sobě 
nadepsaná Barbora nahraditi, jemu jej dobrovolně společně 
popustili v summě 80 zlm. Závdanku položil jim hned 2 zlm, 
ostatních 23 zlm uvolil se jim na 4 termíny co nejspíš 
vyplatit. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu gr[untu] a zbývání povinností p]an] Jan 
Hlubocký a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.N. Solutum. 
            f 1126a 
Přípis Pavla Mlýnka 
 
   Leta Páně 1760 dne 13. Decembris za substituirovaného 
purgkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož 
času dle proukázaného spisu de a[nn]o 1757 roku dobrovolnej 
domluvy jest Maryna ovdovělá Mlýnková z povolením druhých 
její[ch] dětí grunt ut supra svému synovi Pavlovi Mlýnkovi 
postoupila a sobě z něho k svej disposici 20 zlr, pak jejímu 
synovi Janovi 40 zlr a Martinovi 11 zlr z toho gruntu 
vyplatiti sobě zachovala. S tím Pavel Mlýnek svoje dva bratry 
Jana z 40 zlr a Martina z 11 zlr skutečně vyplatil a svej 
matce těch 20 zlr na její žádost ihned zaplatiti se zavázal. 
Pročeš se nadjmenovaný grunt Pavlovi Mlýnkovi za jeho vlastní, 
volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a splacení král[ovských], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a 
p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti matky Maryny 
Mlýnkovej a Jakuba Mlýnka dne a roku ut supra. 
            f 1126b 
Přípis domu Jiříka Múčky ex Nro 106 ad Nrum 134 
 
   Leta Páně 1771 dne 8. Julii za purgmistra pana Carla Večeře 
a spoluradních toho času předstoupil Pavel Mlýnek před 
počestnost radu a ohlásil, kterak sub Nro 134 svůj mající dům 
sobě právně připsaný Jiříkovi Múčkovi sub Nro 106 za summu 
jedno sto štyřicet pět [rýnských] odprodal. Pročež na žádost 
Jiříka Múčky tenžto grunt jemu za jeho vlastní a volný s tím 
na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak 
císařských, vrchnost[enských] a městských pan Jozef Stanislav 
a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra u 
přítomnosti obúch stran. 
 
   Hypothec. Od diesem Hause haftet 117 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10ten Januar [1]795. 
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            f 1135a 
96 Grunt Jana Horazného 
 
   Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 87 nadepsaný Jan drží grunth svůj, kterejž 
jest od Matouše Stehlíka za summu 46 R koupil a podle téhož 
zápisu i s tím, což jest od téhož Matouše Stehlíka peněz 
skoupil, letha [15]79 zouplna a docela zaplatil.                   
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského prodán 
podsedek požár ut s[upr]a pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi 
Horazným Václavovi Bílkovi za summu 45 R. Závdanku dal 3 R, 
ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Tesař, Vávra Šumecký S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgk[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Bílek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 
2 R. 
  
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Václav Bílek 
prodal podsedek Martinovi Marhevskýmu za summu 70 R. Závdanku 
dal 12 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha ut 
s[upr]a po 4 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné. 
   Rukojmě Mikuláš Kutějků, Jakub Tesař SRSAN. 
   Téhož letha 1609 ut s[upr]a položil Jan Marhevský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 3 R 21 gr 3 den. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Martin Marhefský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Horazny 1 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin 
Marhevský za grunt Janovi Horaznovi 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin 
Marhefský za grunth Janovi Horaznovi 4 R. 
            f 1135b 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Martin Marhefský 
položil za g[runt] Janovi Horaznému 4 R.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Marhefský položil Janovi Horaznému za grunt 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Marhefský položil za grunt svůj Janovi Horaznému 4 R. 
   Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin 
Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin 
Marhefský položil za grunt Janovi Horaznému 4 R. 
 
        Pustý 
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   Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest 
ten grunth Janovi Nyskému za summu 70 R bez závdanku, platiti 
jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Šrámků a Jan Plidichů S.R.S.N. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jíra Nyský položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 1 R 15 gr. 
   Letha 1632 za pzg[mistra] Martina Jankhy Jíra Nyský položil 
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Horazny Jíra Nyský 1 R 15 gr. 
   Ty jsou vydány Václavovi Slavíkovi, protože jemu z statku 
Jana Horazny nápadu doplniti náleží summy 3 R 10 gr. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1661 dne 31. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten podsedek do 
grunthu spuštěný Mikulášovi Mozlerovi za summu 50 zlm bez 
závdanku, platiti jej má každoročně počna o posudcích roku 
1662 po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu, vystavení grunthu a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jakub Sochor a Mikuláš Moštěnský S.R.S.a N.R. 
            f 1136a 
   Na tom gruntě náleží k obci městské 48 zlm 25 gr. 
   Item sirotkům n[ebožtíka] Jury Nyského 1 zlm 5 gr. Kterýžto 
1 zlm 5 gr sub No 104 na gruntě Václava Stanislava se 
vypisuje. 
   Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Mikoláš Mozler položil za grunt svůj 15 gr. 
   Které purgkmistr ut supra do počtu svého sobě za příjem 
položil. 
   Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Mikoláš Mozler položil za grunt svůj k obci městské 15 gr. 
   Letha Páně 1676 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Mikoláš Mozler položil za grunt svůj k obci městské  
1 zlm. 
   Takové přijal týž purgkmistr do počtu svého za příjem. 
 
   Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Mikuláše 
Mozlera pozůstalý syn Pavel Mozler na grunt ut supra dosedl a 
jej velebiti a povinnosti všechny zbývati chce, puštěn za 
summu, jakž jej otec jeho přijal, v 50 zl mor[avských] bez 
závdanku, placením ročně obci města Strážnice po 2 zl 
mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za povinnosti všeliké c[ísařské], panské i obecní 
S.R.S.N. Jan Sasín a Václav Matějků dne a leta ut sup[ra]. 
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            f 1136b 
   Letha 1688 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška položil Pavel Mozler za grunt svůj v potřebu stavení 
rathúze 15 gr, za který vypisuje se 1 zl mor[avských]. 
   Ten přijal týž purgkmistr do počtu svého. 
   Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistrovství p[ana] 
Johannesa Dašického Pavel Mozler položil za gr[unt] svůj ut 
s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu 
obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlm, za který jsouce toho 
douležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. 
   Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za 
příjem. 
   Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla 
Kaysera a spoluradních jeho majíce Pavel Mozler ještě z gruntu 
ut supra 47 zlm 15 gr obci městské strážnickej zpláceti, že 
takový spolu z jinými skrz tu nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, 
z takové summy se jemu třetí díl upúští, totiž 15 zlm 29 gr, a 
tak k zaplacení jemu zůstává 31 zlm 20 gr. Na kterúžto summu 
zase dne toho položil při držaných posudcích 1 zlm a tak se mu 
vypisuje za zaplacené 6 zlm 25 gr. 
            f 1137a 
Přípis domu Pavla Pergla 
 
   Leta Páně 1757 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] 
Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jiřík 
Kašpar grunt ut supra proti svému folio 1163 z Pavlem Mozlerem 
prohandlovaný, jest takový ze svej dobrej vůle Pavlovi 
Perglovi za summu jedno sto a osum rýnsk[ých] odprodal. Pročeš 
se nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma 30 zlm 20 gr 
verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný Pavlovi 
Perglovi připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu, placení císařsk[ých], 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Haisig a 
p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne 
a roku ut supra. 
 
Přípis domu Tomáše Kajdy 
 
   Leta Páně 1774 dne 4ho měsíce Maii za purgmistra pana 
Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce zvrchu 
psaný držitel gruntu Pavel Pergl dům tento pořadně koupený a 
právně od purgrechtu sobě odevzdaný, takový kúpíce sobě dům 
jiný N 65 folio 769 z dobrej a čistej vůle svej odprodal jest 
vejš jmenovanému Tomášovi Kajdovi za summu hotových peněz 
jedno sto pět rýnských. Pročež se grunt tento jemu Tomášovi 
Kajdovi i s těma na něm pozůstávajícíma obci městskej 
podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm 20 gr za vlastní, 
volný a dědičný pořadně připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých 
povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav. Stalo se u 
přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra S.R.S.V.a N. 
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   Hypothec. Ob diesem Hause haften 50 Fr dem Stadt 
Straßnitzer Gelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10te Januar [1]795. 
   Item haftet 200 Fr Stadt Straßnitzer Commungelder, welche 
hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 7te Janurii [1]804. Prat. 
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            f 1147b 
97 Grunt Jana Ryšánka jinak Šťukového 
 
   Letha Páně 1566 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 173 nadepsaný Jan drží grunth svůj s puol 
lánem roli, kterejž od Oršily Zgjanových za summu 90 R koupil, 
kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]81 
zouplna a docela zaplatil.         
                                  
   Letha [15]95 prodán grunth s půl lánem roli, s osetím 
ozimním i jařním za summu 130 R manželce neboš[tíka] Jana 
Ryšánka Babuši. Závdanku táž Babuše položila 18 R, z toho 
závdanku dáno Barboře, sestře ne[božtíka] Jana Ryšánka 9 R a 
sirotkům n[ebožtíka] Martina Ryšánka též dáno 9 R a ostatek 
platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 4 R. 
   Též koupila vinohrad v [Z]bavsa hoře za 40 R, platiti jej 
má od letha [15]96 po 1 ½ R. 
   Více koupila štěpničku vedle uličky za Starém městě za  
18 R, placení po 4 R. 
   Více koupila tři roubanice za 40 R, placení po 4 R. 
   Summa všeho což ukoupila, učiní 228 R. 
            f 1147b 
   Na to sobě díl svůj porazila i [s] závdankem položeným 
všeho 132 R a tak ještě dopláceti zůstává 96 R. Z toho náleží 
s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 42 R 22 ½ gr. 
   Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka též náleží 42 R 
7 ½ gr. 
   A ostatek 11 R náleží Babuši napřed psané, které se jí 
z dílu jejího sraziti má na zaplacení téhož statku.     
   Letha 1596 položil Pavel Hanáček na místě Babuši manželky 
své za statek, totiž 9 ½ R. 
   Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R  
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka tolikéž 4 R 
22 ½ gr.   
   Letha 1597 položil Pavel Hanáček za statek napřed psaný 
9 ½ R. 
   Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R  
22 ½ gr a na sirotky zanecháno v truhlici 4 R 22 ½ gr. 
   Leta 1598 položil Pavel Hanáček za statek napřed psaný  
9 ½ R. 
   Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R 
22 ½ gr a na sirotky zanecháno ne[božtíka] Martina Ryšánka 
v truhlici při právě 4 R 22 ½ gr. Acth[um] za purgkmistra 
Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Pavel 
Hanáček za statek napřed psaný 9 ½ R. 
   Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R  
22 ½ gr a na s[irotky] zanecháno n[ebožtíka] Martina Ryšánka 
v truhlici 4 R 22 ½ gr. 
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                f 1148a 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Pavel Hanáček za grunt 9 R 15 gr. 
   Z toho dáno Barboře, sestře n[ebožtíka] Jana Ryšánka 4 R 
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 4 R  
22 ½ gr. 
   Jakož náeleželo Martinovi Šeberovi na tomto gruntě po 
Barboře, sestře n[ebožtíka] Martina(!) Ryšánka, mateři jeho  
8 R 15 gr, takové peníze prodal Pavlovi Hanáčkovi za hotové  
2 R. A tak Pavel Hanáček nebude povinen za ten grunt platiti 
nežli po 4 R 22 ½ gr.  
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel 
Hanáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Pavel 
Hanáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ryšánka 2 R 
15 gr. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil 
Pavel Hanáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 6 R. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Bartoš Jičínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 3 R. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin 
Mikulec pojmouc sobě za manželku Babuši, pozůstalou vdovu po 
neb[ožtíku] Bartošovi Jitčínským, prodal grunt ut s[upr]a 
s půl lánem roli robotním Michalovi Křižanovskýmu i 
s jedenáctery honcemi osetím ozimým za summu 110 R. Závdanku 
jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1609 až do letha 
1614 po 4 R a od téhož letha až do vyplnění summy svrchu psané 
po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Chytroška, Martin Chytroška, Jakub Řehořů, 
Martin Slováků S.R.S.N. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Michal Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 2 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Michal Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 54 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Michal 
Křižanovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 4 R.  
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Michal 
Křižanovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Ryšánka 4 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal 
Křižanovský položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Ryšánka 4 R. 
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            f 1148b 
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Michal Křižanovský za grunt 4 R. 
   Ty přijal Martin Mikulec na místě Babuše manželky své na 
těch napřed psaných 11 R. 
   Martin pak Mladíček přebral z tohoto gruntu na díl Johanky 
manželky své, dcery n[ebožtíka] Martina Ryšánka, kteréž mu 
nenáležely, totiž 12 R 25 gr. Z toho dáno Martinovi Mikulcovi 
na místě Babuše manželky jeho 22 R 25 gr a při právě zůstává 
Martinovi Šemberovi náležejících 10 R. 
   Nepoložil jich, až přes rok má položit.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal 
Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcovému 6 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal 
Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcové[mu] 6 R. 
   A jakož Martin Mladíček na místě Johanky manželky své 
převzal spravedlnosti náležející po Janovi Ryšánkovi Babuši, 
manželce Martina Mikulce, 7 R 22 ½ gr, takových převzatých 7 R 
22 ½ gr napřed psaný Martin Mladíček Martinovi Mikulcovi 
zouplna a docela navrátil a na té spravedlnosti po Janovi 
Ryšánkovi nemá nic více. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Michal 
Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcové[mu] 6 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Michal 
Křižanovský položil za grunt Martinovi Mikulcovému 6 R. 
 
        Pustý 
 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty s povolením 
slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, toho času ouředníka 
panství strážnicského, prodán jest ten gr[unt] požár bez roli 
robotní Janovi Vávrovému za summu 50 R bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Pavel Ocas a Mikuláš Santal S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Vávrů 
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Mikulce  
1 R. 
   Ten přijal následující purgkmistr Jiřík Praštěk. 
            f 1149a 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Vávrů prodal 
ten grunt ut s[upr]a Janovi Vysocskému za summu 60 R. Závdanku 
jemu dal 9 R, placení každoročně při posudcích po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Vysocký a Jan Vávrů 
S.R.S.a N. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Vysocký položil 
za gr[unt] svůj 6 R 6 den. 
   Zůstávají při právě. 
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   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Václavovi 
Svobodovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má počna 
letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Onda Salcman a Martin Třasohlávek  
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Pavlovi Thumerovi ze 
vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za 
summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích 
po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
JVHMti i obecní Jan Sasín a Matouš Surý S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1671 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] 
Dašického a spoluradních jeho po smrti 
            f 1149b 
Pavla Tumhera pozůstalá vdova Zuzanna dobrovolně podstúpila 
grunt svůj Martinovi Malíkovi na ten spuosob, tak jak jej 
manžel její koupený měl, za summu 60 zlm, ročně jej spláceti 
povinen bude při posudcích po 2 zlm. Závdanku dal při zápisi  
1 zlr 59 kr, ty jsou vzaté za zasezelou její contrib[uci]. 
Odevzdává se a připisuje za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti, placení gruntu i opravu 
p[an] Jan Dvořák a p[an] Tomáš Svoboda S.R.S.a N. dne ut 
supra. 
   Nápadník jest obec m[ěsta] Strážnice. 
   Letha Páně 1671 dne 27. Januarii za purgkmistra ut supra 
Martin Malík položil za grunt svůj ut supra 35 kr. 
   Takové svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem 
položil. 
 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho jsouc grunt ten holý 
požár, aby k zvelebení svému přišel, puštěn jest od Jich 
O[patrnosti] pánů Ondřejovi Kudlíkovi za summu 60 zl 
mor[avských]. Z kteréžto summy za vystavení z bedlivého 
uvážení 20 zlm se upouští, a tak platiti má k obci m[ěsta] 
Strážnice ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za svobodný a 
volný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu, všelikých povinností 
pan[ských] i obecních Václav Stanislav a Lukáš Šrámek d[ne] a 
leta ut s[upra]. 
 
 
 
 



 

 

      266 
            f 1150a 
   Letha Páně 1749 dne 4. Januarii za purgkmistra pana Jana 
Weinera [a] spolupánův radních jest Jan Zahnaš přednesl, 
kterak on svůj mající dům z hospodářskýma věci svýmu synovi 
Frantzovi Zahnašovi z dobrej vůle postupuje s tím doložením, 
aby Frantz otce svého do smrti jeho u sebe mněl, pak jeho po 
smrti na svoje outraty pochovati dal, p[anu] Mihatschovi  
15 zlr dluhu a obecních peněz 10 zlr, pak Václavovi bratru 
svému za vystavenú sedničku (kdyby v ní Václav dálej 
pozůstávat nechtěl) zaplatil, coš to všechno zplniti se Frantz 
Zahnaš zavá[za]l. Pročež se jemu jmenovitý dům z hospodářskýma 
věci za jeho vlastní a volný zde připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravení gruntu a splacení povinností p[an] 
Josef Heisik a p[an] Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti 
obojích stran anno et die ut supra. 
            f 1150b 
Einantwortungsurkunde 
 
   Von dem Magistrate den Stadt Straßnitz wird das dem am  
7. Aug[usti] [1]795 allhier verstorbene Franz Zahnasch 
hinterbliebene in dem Altstadt sub. Nr. Cons. 150 zitierte 
Haus mit allem mas dazu gerhörig ist, und zu folge von diesem 
Erblasser vernichteten schnitlichen Testament de d[at]o  
7. Junii [1]795 und dem hiernach am 15ten Dezember u. Jahre 
geschlagenen verlaßenschaften Abhandlung mit allen Rechten und 
Lasten solges Franz Zahnasch beseßen, deßen Sohnen und Erben 
dem gleichfalls schon am 20. Maii [1]798 verstorbenen Johann 
Zahnasch im Sterthe den fünf hundert Gulden hiemit als 
Eigenthum eingeart wartet und zugescheinten. 
   So geschehen Straßnitz am 5ten Okt. [1]822. 
 

Johann Soltan 
Bürgermeister 
 
(nečitelné) 
Syndikus 
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            f 1159a 
98 Gr[unt] Ondry Bartošova 
 
   Letha Páně 1577 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 171 nadepsaný Ondra drží grunth svůj, kterejž 
jest od bratří a sester svých za summu 25 R koupil a jej podle 
téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]94 zouplna a docela 
zaplatil. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.  
 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho z jistým 
dovolením Její [Mil]osti Paní a pana Bohuše Morkovského 
z Zástřizl prodal jest Ondra vejš psaný grunt s půl lánem roli 
robotní bez koní i bez osetí urozené[mu] panu Janovi 
Skřičkovskému z Pozdětína, ouředníku toho času na Strážnici, 
za hotových 52 R. A tak jest to všeckno pan Jan Skřičkovský 
zaplatil a není za to nic dlužen. Odevzdán jemu za volné a 
svobodné. Stalo se u přítomnosti obou stran v pondělí po 
svatým Matouši letha ut s[upr]a. 
 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a urozený pan Jan 
Skřičkovský z Pozdětína, ouředník na Strážnici, prodal 
podsedek ut s[upr]a bez roli (nebo Jan Ondrů má prve čtvrt 
roli robotní od druhého podsedku, kterouž k tomuto podsedku 
připojuje) témuž Janovi Ondrových za summu 46 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1602 při Vánocích po 8 R. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Maňásek, Václav Tlumačovský, 
Ondra Bartošků S.R.S.A N. 
   Po smrti téhož Jana Ondrového ten podsedek zase p[an] Jan 
Skřičkovský k ruce své ujal, poněvadž mu za něj nic 
nezaplatil. 
            f 1159b 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho pan Jan 
Skřičkovský prodal podsedek ut s[upr]a bez roli Janovi 
Dujhubovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek 
platiti má od letha 1604 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Dujhuba, Pavel Staňků, Štěpán Šustů  
S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Jan Dujhuba za g[runt] panu Janovi Skřičkovskému 6 R. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty pan Jan 
Skřičkovský prodal grunt ut s[upr]a Mikulášovi Konečný[mu] za 
summu 50 R bez závdanku, placením od letha ut s[upr]a po 4 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Bílek, Filip Polák S.R.S.A N. 
   Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Konečný za 
grunt panu Janovi Skřičkovskýmu 2 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R. 
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   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Konečný za gr[unt] panu Janovi Skřičkovskýmu 4 R. 
   Ty přijal na místě p[ana] Jana Skřičkovskýho Jan Hulínský 
podle odvodu, jakž v rejstřích Rybářských při statku Pavla 
Plesníka doloženo, na díl manželky své. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš 
Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Mikuláš Konečný za grunt panu Janovi Skřičkovskému 4 R. 
 
   Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Mikuláš Konečný 
prodal podsedek ut s[upr]a Absolonovi Jektavýmu za summu 80 R. 
Závdanku jemu dal 24 R, ostatek platiti má od letha 1613 po  
4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně 
Jan Tasů, Jiřík Medlo, Jan Horaznů, Jan Kostický S.R.S.N. 
   Leta 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty jakož jest 
náleželo na tom gruntě Mikulášovi Konečnému peněz vyplacených 
vydělaných 24 R, ty jest prodal Apsolonovi Jektavému za hotové 
4 R. A tak Mikuláš tu nic nemá. 
   Téhož leta a za téhož purgkmistra položil Apsolon za grunt 
svůj do statku n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 4 R. 
            f 1160a  
   Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Apsolon za g[runt] 4 R. 
   Ty přijali purgkmistr a starší na s[irotky] n[ebožtíka] 
pana Jana Skřičkovského a zůstávají při právě. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Apsolon 
Krejčí položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského peněz 4 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Apsolon 
Krejčí položil za grunt do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana 
Skřičkovského 4 R. 
 
   Letha 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Absolon 
Jektavý krejčí prodal grunt svůj napřed psaný se všelikým od 
starodávna k němu příslušenstvím Janovi Masařovýmu z Petrova 
za summu 80 R. Závdanku témuž Absolonovi při odevzdávce dal  
4 R a při Vánocích příštích doložiti jemu má ještě téhož 
závdanku 8 R, ostatek summy platiti má každoročně po 4 R. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i všelijaké povinnosti 
Jeho [Mil]osti Pánu i obci náležité Martin Marhevský, Jan 
Kostický a Pevel Sedláků S.R.S.A N. Stalo se letha a za 
purgmistra ut s[pur]a dne 1. Martii. 
   Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Masařů 
položil jest Absolonovi Jektavému na svrchu psaný závdanek 
těch 8 R. 
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   Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Masařů položil 
za grunt peněz ročních do statku nebo[žtíka] pana Jana 
Skřičkovského 2 R. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Masařů 
položil za grunth peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal pan Jetřich Skřičkovský. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil 
za grunth peněz ročních 3 R. 
   Náleží Absolonovi Jektavému. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Masařů položil 
za gr[unt] Absolonovi Jektavému peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Masařů 
položil za gr[unt] Absolonovi Jektavému peněz ročních 2 R. 
            f 1160b 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Masařů 
položil za grunt Absolonovi Jektavýmu 1 R. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Masařů 
položil za grunt Absolonovi Jektavýmu 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil 
za gr[unt] Absolonovi Jaktavému 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil 
za gr[unt] Absolonovi Jaktavému, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Masařů položil 
za gr[unt] Absolonovi Jektavému, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil 
za gr[unt] Absolonovi Jaktavému, kteréž přijal 2 R. 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Masařů položil 
za gr[unt] svůj 2 R. 
   Ty přijal Absolon Jaktavej. 
   Na den s[vaté]ho Jiří 1640 zemřel Absolon Jektavý a podle 
slavnej obdarování po oumrtí připadlo na obec městskou, co na 
tom gr[untu] zaplaceno měl, totiž 44 R. 
   Letha téhož ut s[upr]a za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan 
Masařů položil za gr[unt] svůj 1 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské. 
 
   Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a 
spoluradních jeho předstoupil na rathauzi při posudcích Jan 
Masařů oznamujíc, že již člověk v svém věku velmi zešlý souc a 
gruntu ut s[upr]a dále držeti moci nemá, nýbrž jej synu svému 
vlastnímu Jírovi Masařovi z ocovský lásky dobrovolně pouští i 
všecko to, cokoliv na něm vyplaceného jměl, totiž 45 R, 
ostatek summy těch 35 R každoročně po 4 R 
            f 1161a 
splacovati má. Odevzd[án]. 
   Rukojmě za placení a opravu gr[untu] i povinnosti všelijaké 
Daniel Velický a Václav Polka letha a dne ut s[upr]a. 
   Item položil ročních peněz 2 R za purgkm[istra] ut s[upr]a, 
ty zůstávají při právě. 
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   Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho po zemřetí Jíry Masařových pojmouce Mikuláš 
Surý pozůstalou vdovu za manželku na místě manželky svej a 
sirotkův grunthu napřed psaného se ujal a takový prodal 
Matoušovi Bělohoubkovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 3 R, 
ostatek summy platiti má při každých Vánocích počna letha 1653 
po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké 
J.H.Mti i obecní Jíra Podivínský a Mikuláš Surý S.R.S. a N.R. 
   Na tom gruntě náleží peníze těmto: 
   K obci městské předních peněz 41 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíra Masařových posledních peněz  
36 R. 
 
   Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a 
spoluradních jeho Mathouš Bělohoubek nemohouc pro nemožnost 
svou na tom gruntě obstávati a taky ty 3 R závdanku vyplniti, 
pustil jej Janovi Sasínovi v tejž summě, jakž jej sám byl  
ujal, totiž za 80 R bez závdanku, platiti jej má při každých 
posudcích počna roku 1658 po 4 R. O[devzdán] za v[olný] [a] 
s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké 
panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Blažej Ratibořský  
S.R.S.a N. 
            f 1161b 
   A[nn]o 1669 Jan Sasín položil za grunt svůj na útratu 
olomouckou, které Lorentz Zajíček do počtu svého za příjem 
položil 15 gr. 
   Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Jan Sasín položil za grunt svůj 1 R. 
   Kteréž svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem 
sobě jest potáhl. 
   A[nn]o 1672 dne 6. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašickýho Jan Sasín položil na rešt olomoucký k obci městské  
2 R. 
   Takové peníze přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem. 
   [Leta] 1688 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana[ Václava 
Žarůška Jan Sasín položil k obci městské za grunt svůj 1 zl 
mor[avský] 15 gr, za který se jemu v potřebě stavení rathauze 
vypisuje i s těmi 3 zlm 15 gr. 
   Takový přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem, id est 1 zlm 15 gr. 
   Leta 1699 dne 18. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa 
Dašického Jan Sasín položil za grunt ut s[upra] k obci městské 
na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], že on na 
vejplatu roli obecní zapůjčil, 10 zlm, za které se jemu 15 zlm 
vypisuje. 
   Přijal do počtu svého svrchu psaný purgmistr. 
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            f 1162a 
   Leta Páně 1702 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož letha Jan Sasín jsouce ještě 
k obci městské padesáte osem zlat[ých] platiti, takové za 
dvaceti dva zlaté moravské skúpil, což jsouce toho tenkráte 
pilná potřeba na zaplacení reštu vinného J.K.Mti 
z Lichtenštejna, od něho se přijaly a za zaplacené se jemu 
vypisuje 58 zlm. 
   A bude míti dům svůj zcela a zouplna zaplacený. Solutum. 
 
   Letha Páně 1702 dne 24. April[is] za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož leta Jan Sasín nemohouc pro 
sešlost věku svého a nedostatek zdraví jak svého, tak manželky 
svej na g[runtu] ut s[upra] délejíc zůstávat, jej opravovat, 
hospodařit s náležitým consensem 
            f 1162b 
uroz[eného] pana hejtmana Rudolfa Franky pustil jej synu svému 
Jakubovi, tak jak jej sám zaplacený měl, který se mu tak 
zouplna za zaplacený, totiž za 80 zlm, připisuje a odevzdává. 
Bratr pak jeho Matěj, poněvadž mu svůj dům a na něm 31 zlm 
zaplaceného protiva tomuto pustil, žádnej praetensi na něm 
jmíti nebude, poněvadž toho porovnání vůle otce jejich tak 
jest. Odevzdává se mu za volný a svobodný, zcela a zouplna 
zaplacený. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Jakub Bártků a 
Václav Stanislav SRSN. 
 
Přípis domu Jury Kašpara 
 
   Letha Páně 1753 dne 18. Julii za purgkmistra pana Henricha 
Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních téhož času jest 
nadjmenovaný grunt Jana Sasína z důležitých příčin Jurovi 
Kašparovi qua plus offerenti 
            f 1163a 
za jedno sto a padesáte rýnsk[ých] ex officio odprodal, a sice 
na tento spůsob: koupec hnedkom jedno sto rýnsk[ých] složil a 
padesáte rýnsk[ých] za sebú zanechal, protiv kterým 50 zlr Jan 
Sasín i ze svojú manželkú v tom domě svoje svobodné bydlení do 
smrti míti mají. Kdyby ale se vespolek srovnati nemohli a 
dostatečné příčiny rozepří jejich se vynalezly, které by se od 
počestnej rady za slušné naznaly, tak koupec Jura Kašpar 
povinen bude Janovi Sasínovi aneb manželce jeho těch za sebú 
zadržaných padesáte rýnsk[ých] složit, kde po přijatích těch 
50 zlr Jan Sasín i z manželkú svojú z domu hned vytahnúti 
povinni budú. Pročež se nadjmenovaný grunt Jurovi Kašparovi 
z napřed psanú clausulú za jeho vlastní a dědičný zde 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak 
vrchnostenských i městských povinností p[an] Honsiri (= Hans 
Jiří) Hoffmann a p[an] Martin Smaženka. Stalo se dne a roku ut 
supra. 



 

 

      272 
            f 1163b 
Přípis domu Pavla Šumpolca sub Nro 137 
 
   Leta Páně 1772 dne 22. Januarii za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
nahoře psaný Pavel Šumpoletz a ohlásil, že on ten po 
neboštíkovi Pavlovi Možnarovi pozůstalý dům, poněvač ze synův 
tu od počestnost rady vyšacovanú summu 110 zlr položiti žádný 
nechce, on víc pravený Pavel Šumpoletz v tej summě 110 zlr na 
sebe přijímá a odkupuje. Pročež se jemu ten dům za jeho 
vlastní a volný spolu i s těma na něm od starodávna majícím 
právem za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnostenskej i městskej povinnosti p[an] Ignatz 
Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra 
v přítomnosti obúch stran. 
            f 1164a 
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 25ho Julii 1788 
Přípis Martina Šumpolca 
 
   Leta Páně 1788 dne 26ho Julii předstoupil Pavel Šumpolec na 
rathauz městský a tu přednesl, kterak on dle vyhotoveného 
contractu d[e] d[ato] 2ho Julii [1]788 synovi svému Martinovi 
jeho vlastní v Starém městě vedle Františka Zahnaša a 
Františka Moučky po[d] Nrem 137 stojící dům jest popustil a za 
jeho vlastní, volný a dědičný jemu odevzdal. S kterého ale 
nejenom 200 zlr následujícím spůsobem, a sice: 
   Bratrovi jeho Jozefovi 50 zlr. 
   Sestře Kateřině 50 zlr. 
   Anně 50 zlr. 
   Pak otcovi Pavel šumpolcovi 50 zlr, spolu 200 zlr vyplatiti 
zavázaný bude, ale taky vymiňuje za sebe zmíněný Pavel 
Šumpolec a manželku jeho Annu v témž domě svobodné bydlení, 
v kterém on dobytek, jaký by se jemu chovati zalíbilo, držeti 
může. S tím tehdy se jemu Martinovi Šumpolcovi ten dům za 
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Jenž se stalo v Strážnici dne 26. Julii roku ut supra. 
 
        Jozef Jermarsch     + Pavel Šumpolec 
    svědek                                 otec 
 
        Peregrin Kandler                    + Martin šumpolec 
        svědek                                syn 
     Karl Svoboda 
     gruntovního ouřadu zastavatel 
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            f 1171a 
99 Gr[unt] Vaňka Fulalového 
 
   Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích 
červenejch v listu 30 nadepsaný Vaněk drží grunth svůj, 
kterejž jest od purgkmistra a starších strážnicských po 
n[ebožtíku] Martinovi Šustových zuostalej za summu 60 R 
koupil. 
   Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha 
[15]94 vyplnil 49 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 11 R. 
   Ta summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šusta. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských Jan Emrichů, Jan Buchta S.R.S.A.N.R.       
 
   Letha 1595 Vaněk vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 R.  
   Letha [15]96 položil Vaněk Fulalů za grunt 5 R. 
   Letha [15]97 položil Vaněk Fulalů ostatních peněz za grunth 
svůj 1 R. 
   A tak jej zaplacenej má. 
            f 1171b 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Zuzanna, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Vaňkovi Fulalových, prodala 
podsedek Janovi Staňkových za summu 80 R. Závdanku jí dal 4 R, 
ostatek platiti má od letha 1612 po 4 R. Na tom podsedku jí 
samé náleží, nebo dcera na svůj díl přijala vinohrad v Dolní 
hoře a krávu jednu. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] Řehoř Toulků, Jan Horaznů, Pavel Jurček, Jan 
Housků S.R.S.N. 
   Letha téhož za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Staňkových 
za Kostického za grunt Zuzanně Fulalových 4 R.   
   Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan 
Staňkových za grunt Zuzanně Fulalových 4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Staňka 
Němcového za g[runt] Zuzaně Fulalových 4 R.  
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Staňka Němcového položil za grunt Zuzanně Fulalce peněz 4 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Staňka Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Staňka 
Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Staňka Němcového položil za gr[unt] Zuzanně Fulalce 4 R. 
 
   Leta 1622 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Staňků 
svrchu psaný prodal podsedek svůj Janovi Bartošových za summu 
80 R. Závdanku dáti má při Vánocích nejprve příštích 5 R, 
platiti má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Kostický jinak Staňků, Pavel Emríšků S.R.S.N. 
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   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Barthošů 
položil za grunth ten peněz ročních 2 R. 
   Ty přijal Jíra Skočdopole na místě Zuzanny manželky své. 
            f 1172a 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Barthošů 
položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi peněz ročních 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Bartošů 
položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi 2 R. 
   Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Bartošů 
položil za gr[unt] Jírovi Skočdopolovi 2 R, kteréž přijal. 
 
   Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan 
Bartošů prodal ten grunt ut s[upr]a Mikulášovi Vysockému za 
summu 80 R. Závdanku dal jemu 6 R 7 gr 3 ½ den, placení 
každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i 
obecní Jan Bartošů a Jan Ratibořský S.R.S.a N. 
   Letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Vysocký položil 
za gr[unt] svůj Jiříkovi Skočdopolovi, kteréž i přijal 1 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký 
položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole 
přijal 2 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký 
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole 
přijal 2 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Vysocký 
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole 
přijal 2 R. 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Vysocký 
položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Jíra Skočdopole 
přijal 2 R. 
   Letha 1643 za purgmistra Martina Mráza a spoluradních jeho 
položil Mikuláš Vysocký za rok 1639 2 R. 
   Ty přijal Jíra Skočdopole. 
            f 1172b 
   Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po 
smrti neb[ožtíka] Mikuláše Vysockého Jan, syn jeho vlastní, 
ujal jest tento grunth za summu 80 R na roční placení po 4 R. 
Od[evzdán] za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení a povinnosti Jan Horák a Jakub Kudlík 
S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1668 Jan Vysocký ze Starého města maje grunth 
svůj po Mikulášovi Vysockém otci vlastním koupený za summu  
80 zlm, takový grunt s povolením vrchnosti milostivé J.V.H.Mti 
i s tím, cokoliv otec jeho vlastní na gruntě tom jest 
vyplatil, totiž vedle vyhledání 17 zlm 7 gr 3 ½ den, prodal 
jest Václavovi Mlejnkovi za summu nadepsanú 80 zlm, aby ročně 
po 4 zlm nápadníkům Skočdopolovským ji spláceti povinen byl. 
Jan pak Vysocký na gruntě tomto žádnej praetensi vícej nemá. 
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Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Matěj 
Dubenský, Jan Vysocký SRSaN l[eta] [a] dne ut supra. 
 
   Letha Páně 1683 dne 13. Januarii za purgkmistrovství 
Martina Frantzka a spoluradních jakož Valenta Petrjal od 
Martina Skočdopole mající nápad na tomto gruntě za summou 4 zl 
mor[avské], odkoupil 
            f 1173a 
takovou summu všechnu docela Václavovi Mlejnkovi držiteli 
gruntu za nápad na gruntě jmenovaného Petrjala majícím 
aediruje a postupuje. A budoucně žádnému z potomkův jeho ani 
sobě žádnej moci k praetendirování nejmenšího nic nezanechává. 
A proto tento grunt jemu se za volný, svobodný a zaplacený 
odevzdává a připisuje. Stalo se letha ut supra. 
 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] 
Václava Žarůška a spoluradních jeho prodal grunt ut supra 
Václav Mlýnek ze vším příslušenstvím za summu 80 zlm Janovi 
Janíčkovému bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za 
svobodný a volný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu Lukáš Šrámek a Václav Stanislav 
dne a leta ut s[upr]a, platiti Václavovi Mlýnkovi. 
 
   Letha Páně 1697 dne 12. Octobris za purgmistra p[ana] 
Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho zemrouc Jan Janíčků 
sami toliko sirotci zůstali. Pročež aby svrchu psaný gr[unt] 
na skázu nepřišel a povinnosti z něho nehynuly, opatr[ní] páni 
prodali ten gr[unt] na místě sirotků Jakubovi Sasínovi za 
summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm za 
vystavení, pak těm sirotkům složit má 20 zlr, které mimo těch 
80 zlr skládati se mají a když sirotci zrostou, jich složit 
povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] (nečitelné) a 
p[an] Václav (nečitelné) SRSAN. 
            f 1173b 
   Letha Páně 1720 d[ne] 25. Febr[uarii]  za purgmistra p[ana] 
Pavla Hořáka ukúpíce grunt ut supra Pavel Dudík hned v roku 
1697 od J[ejich] Opatr[nosti] pánů na místě sirotkův Jana 
Janíčka za 20 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítaly, a 
co ještě sirotkům Jana Janíčka platiti majíce, takové jim 
náležitě vyplatil, však až posavad sobě jej připsaného neměl. 
Pročež aby v tom řád purgkrechtní zachován byl, nyní se mu 
připisuje za vlastní, placením hlavní verunkovej summy 80 zlm 
potomkům Václava Mlýnka ročně po 2 zlm, tak jak zápis přední 
Jakubovi Sasínovi učiněný vysvětluje, kterýžto pro praetensi a 
natahování se jmenovaného Pavla Dudíka pasirován byl a na něj 
v tomto spůsobu a znění dosedl. Odevzdán jest jemu za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík 
Myška a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. 
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   Leta Páně 1768 dne 10ho Martii za purgmistra pana Christofa 
Miháče Pavel Dudík jsouce hrubým stářím sešlý a nemohouce více 
hospodářství své zastávati, přistoupil jest před ouřad 
purgmistrovský a svou žádost otevřel, kterak on Pavel Dudík 
svému zeťovi Francovi Moučkovi svůj dům za sto rejnských na 
tento spůsob popouští, aby on jeho zeť jeho synovi 
            f 1174a 
Tomášovi Dudíkovi a třem cerám, totiž Rozáře, Kači a Maryně, 
každej po 13 zlr hned po přípisu složil. Co se ale těch 
nadvejšených peněz p[e]r 40 zlr dotýče, ty on u zetě beze 
všeho ouplatku až do další svej svobodnej disposici zanechává 
a obydlí v témž domě až do smrti svej bez všeho pomáhání 
stavení sobě vymiňuje a ouplatku. Dle čehož jemu ten dům se 
připisuje a odevzdává, s placením ostatní verunkovej summy  
80 zlm dědicům, kteří se vynajdou, za volný a svobodný. Stalo 
se u přítomnosti otce Pavla Dudíka a France Moučky, světkův 
p[ana] Jana Karáska a p[ana] Josepha Dvořáka dne a leta ut 
supra. 
 
Přípis Václava Múčky 
 
   Leta Páně 1787 dne 13ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času majíce František 
Múčka grunt ut supra od svého tchána Tomáša Dudíka spravedlivě 
a dokonale koupený a pořadně připsaný, i taky dle vyznání 
sester manželky jeho vejš jmenovaných strany potahu jejich 
zcela vybavený, z čistej a svobodnej vůle svej týž grunt 
přefrejmačil za grunt bratra svého 
            f 1174b 
Václava Múčky No purgrechtu 56, folio 662 versa pagina v knize 
přítomnej připsaný se nacházející, a přidal jemu bratrovi 
svému Václavovi Múčkovi jedno sto a sedumdesát rýnských 
říšských žádnej výminky sobě neponechávajíc. Odtudž jsouce týž 
frejmak za dokonalý uznaný, obvzláštně když on Václav Múčka 
řečený návdavek těch 170 zlr k svým rukám odpočítané být 
přiznal, k tomu taky když on Václav Múčka summu hlavní 
verunkových peněz p[e]r 80 zl mor[avských] s splacení po 2 zl 
mor[avských] ročně na sebe přijal, grunt přítomný se jemu 
Václavovi Múčkovi ze vším od starodávna majícím právem za jeho 
vlastní, volný a dědičný pořadně připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko 
král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] 
Jozef Stanislav a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N. 
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            f 1183a 
100 Gr[unt] Janče Novákova 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 75 nadepsaný Janča drží grunth svůj, kterejž 
od Mikuláše Škluby koupil za summu 70 R. 
   Na kterejž závdanku a peněz purkrechtních podle zápisu 
těchž knih starých do letha [15]91 vyplnil 44 R. 
   A mimo těch 44 R Abrahamovi Holomkovi Židu a jiným 
nápadníkům vyplněné zuostává témuž Abrahamovi Židu zadržalých 
26 R. A tak když se jemu takových 26 R vyplní, bude míti 
grunth zaplacený. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Kuba Poláků.  
       
   Letha [15]94 položil Janče vejš psaný za podsedek svůj 
Holomkovi Židu 8 R. 
   Letha [15]95 položil Janče Abrahamovi Židu Holomkovi za 
grunt peněz purgkrecht[ních] 4 R.  
   Letha [15]96 položil Janča Abrahamovi Holomkovi za grunth  
4 R. 
   Letha [15]97 položil Janča Abrahamovi Holomkovi 4 R. 
   Leta 1598 položil Janča Tesař Abrahamovi Holomkovi Židu  
4 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa. 
            f 1183b 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Janča 
Tesař za grunt Abrahamovi Holomkovi Židu 4 R. 
   A tak svůj grunt má zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Janča Tesař 
prodal podsedek ut s[upr]a Štěpánovi Šustovému za summu 70 R. 
Závdanku jemu dal 11 R, ostatek jemu platiti má od letha 1601 
po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Václav Roušečník, Bartoš Jana Bartošových, David 
Ptáčníků S.R.S.A N.   
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Štěpán 
Šustů obci městské 2 R 15 gr. 
   Kteréž koupili od Janče Tesaře. Zůstává se jim ještě 
vyplniti od letha 1602 56 R 15 gr. 
   Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Štěpán 
Šustů za grunt obci městské 5 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil 
Štěpán Šustů obci městské 5 R. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad 
strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po 
neb[ožtíku] Štěpánovi Šustovi Matějovi Pastýřovi za summu 53 R 
15 gr. Závdanku dal 1 R obci městské, ostatek platiti má od 
letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Bartošek S.R.S.A N. 
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   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Matěj 
Pastýř za grunt obci městské 3 R. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Matěj Pastýř za grunt obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Matěj Pastýř za grunt obci městské 3 R. 
            f 1184a 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Matěj 
Pastýř za grunth obci městské 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Matěj 
Pastýř za g[runt] obci městské 3 R. 
   Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Pastýřů 
položil za grunt svůj obci městské peněz ročních 3 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Pastýřů položil 
za g[runt] svůj obci městské peněz 3 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj 
Pastýřů položil za grunt obci městské peněz ročních 3 R. 
 
   Matěj Pastýřů prodal ten grunt Janovi Chládkovi tkadlci za 
summu 80 R. Závdanku dal Matějovi 17 R 15 gr, platiti má ročně 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Ruk[ojmě] Jan Horazna, Václav Knotek SRSN. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Chládek položil za grunt obci městské strážnicské peněz 3 R. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Chládek 
položil za grunt obci městské strážnicské 3 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Chládek položil za grunt na obec městskou 3 R. 
   Jakož Matěj Pastýřů na tomto gruntě měl zaplaceného a což 
při prodaji vydělal, čehož [se] našlo všeho 32 R 15 gr, ty 
jest Zuzanna, manželka po něm zůstalá, v čas potřeby své 
prodala purgkmistru a radě města Strážnice na obec městskou za 
hotových 10 R 15 gr. A tak tu nic nemá. 
 
   Letha 1620 za purgmistra Pavla Tučka po smrti Jana Chládka 
tkadlce grunt ten napřed psaný od pana purgmistra a 
spoluradních jeho prodán jest Janovi Horákovi starýmu za summu 
80 R, Závdanku dal 7 R, ostatek summy platiti má po 3 R. 
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu, též za povinnosti Jeho 
[Mil]osti Pánu i obci náležité Jan Kostický, Martin Marhevský, 
Jíra Chasník a Valenta Tyrálek S.R.S.A N. 
   Z toho gruntu podle poručenství nebožky Zuzanny, pozůstalé 
vdovy po nebožtíku Janovi Chládkovi tkadlci, z toho což na něm 
zaplaceného měl, vyplniti se má toto: 
   Na zbor strážnický 19 R 20 gr. 
   A na kostel strážnický náleží 7 R. 
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            f 1184b 
   Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti 
Jana Horáka starého prodán jest grunt napřed psaný po něm 
zůstalý Janovi synu jeho za summu 80 R bez závdanku, platiti 
má tou summu při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán jest jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i opravu gruntu i povinnosti panské i 
obecní Matěj Porubský a Matěj Vlk S.R.S.A N. 
 
   Letha Páně 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Horák 
prodal ten grunth ut s[upr]a Vácslavovi Palkovi za s[um]u  
80 R. Závdanku dal jemu 4 R a platiti jej má ročně po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i 
obecní Mikuláš Ořechovský a Jíra Bartutovský S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vácslav Palka 
položil za grunth obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Palka 
položil za g[runt] obci městské 1 R. 
   Letha 1635 Václav Palka za purgkmistra Jiříka Prašťka 
položil za grunt obci městské 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Palka 
položil za gr[unt] obci městské peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgmistra Martina Janky Václav Palka položil 
za gr[unt] svůj obci městské 1 R 15 gr. 
   Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Palka 
položil za gr[unt] svůj obci městské 5 R. 
   Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Václav Palka 
položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. 
   Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka poraženo Václavovi 
ty 2 vědra vína, co do důchodův pro anticipati odvedl, 
poněvadž k obci platí 4 R. 
            f 1185a 
   Leta Páně 1655 dne 15. Martii za purgkmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] prodán jest 
tento grunt jsa spuštěn Štěpánovi Partovi za summu 60 R bez 
závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Tobiáš 
Nejezchleba a Tomáš Očko S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1663 dne 20. Junii za purgkmistra Lukáše Peštyho 
spolu z ouřadem jeho prodává se týž grunt po Štěpánovi Partovi  
ze vším jeho příslušenstvím Jiříkovi Sasínovi za summu 
področní 80 zlm bez závdanku, placení každého roku po 2 zlm 
při držaných posudcích počnouce 1664 roku do vyjití summy. 
Odevzdává a připisuje se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmové za placení a opravu rukou společní a nerozdílnou 
Martin Velický a Jan Sasín. 
   Na tom gruntě jest nápadník obec města Strážnice. 
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   Letha Páně 1669 Jíra Sasín platí jedním kusem dobytka 
černýho za grunt svůj, které peníze Lorenc Zajíček tehdejší 
purgkmistr do počtu sobě potáhl 15 gr. 
   Item letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra 
Daniele Ludvíka Dašického Jura Sasín platí za grunt svůj  
15 gr. 
   Takové svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za 
příjem položil. 
            f 1185b 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra p[ana] 
Martina Frantzka a spoluradních jeho Jiřík Stanislav 
prohandlujíc grunt svůj z Jiříkem Sasínem, a co tak Jiřík 
Sasín na témž gruntě vyplaceného má, totižto 1 R, takové 
peníze Jírovi Stanislavovi daroval. Odevzdává se v summě  
80 zlm, placením ročně k obci městské po 2 zlm. Odevzdán za 
volný. 
   Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jan Sasín, 
Matouš Surý SRSaN. 
 
   Letha Páně 1693 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] 
Václ[ava] Žarůška a spoluradních téhož letha zůstávaje ten 
g[runt] od mnoha leth pustý toliko holé místo, aby obec města 
Stráž[nice] a užitky jak J.M.C., tak panské i obecní se 
množily a růstly, puštěn jest ten grunt Vavřínovi Stařínskému 
za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně obci městské po  
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za zbývání povinností a stavení gr[untu] Mikuláš 
Šašek, Jiřík Peldřimovský SRSVN. 
            f 1186a 
   Letha Páně 1696 dne 16. Januarii za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha tak jakož ten grunt 
ut s[upra] Vavřín Stařínský z gruntu vystavil, takový 
z důležitej příčiny prodal Janovi Surému v trojí summě 70 zlm. 
Závdanku jemu dal, které toliko jemu za vystavení patří, a 
mimo toho nic víc na tom gruntě co praetendirovat nemá a míti 
nebude, 27 zlm 9 gr 4 den, ostatní pak summu per 42 zlm 20 gr 
a 3 den platiti má ročně obci městské po 2 zlm. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný.  
   Rukojmě za opravu gr[untu] a zbývání povinností Jan Kuča, 
Pavel Dudík S.R.S.A.N. Stalo se letha a dne ut sup[ra]. 
 
   Letha Páně 1696 dne 8. Julii za purgmistra p[ana] Mikuláše 
Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha tak jakož majíce Jan 
Surý dluhu 9 zlr 36 kr na obci města Stráž[nice] za víno do 
šenku obecního vzaté, takového dluhu jest upomínal. I nejsouce 
možnosti při obci nadjmenované, aby takový dluh hotovými 
zaplatiti se mohl, a majíce on Jan Surý na gr[untu] tomto 
k obci platiti, pročež takové peníze na tomž gr[untu] jemu se 
poráží a ještě k tejž summě 9 zlr 36 kr 5 zlr zlatý přidává a 
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na minci moravskej za zaplacené vypisuje na témž gruntě 12 zl 
15 gr 2 den. 
            f 1186b    
   Letha Páně 1712 dne 16. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jan Surý z gruntu ut 
supra ještě obci městskej na letha spláceti 30 zlm 5 ½ gr  
1 den, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii 
na ruinu vyšel, z tej summy se jemu jako jiným za vystavení 
třetí díl vypisuje, totiž 10 zlm 2 gr. A nadto více při 
držaných posudcích pokládá 1 zlm, za kteréžto se jemu vypisují 
2 zlm a 1 zlm jemu Matúš Svinka bratr jeho jemu daruje, které 
na grunt svůj byl položil v roku 1699, id e[st] 1 zlm, ostatní 
summu bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž 17 zlm 
3 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra. 
            f 1187a 
Připis Martina Bohunského 
 
   Leta Páně [1]771 dne 23. Martii za purgmistra p[ana] Carla 
Večeře a spoluradních téhož času předstoupila do domu radního 
Kateřina, po neboštíkovi Janovi Ondrovčíkovi pozůstalá vdova, 
a přednesla, kterak ona ten po svým neboš[tíku] manželu 
pozůstalý dům svému zeťovi Martinovi Bohunskému za summu  
100 zlr popustila. Kterúšto summu těch 100 zlr on zeť Rosálii 
provdané za Jurou Křižanem 20 zlr vyplatil, jsouce Rosália  
20 zlr Bjetě po neb[ožtíku] Kašparovi Janovi popustila vdově 
20 zlr, více Ondrovčici 20 zlr svým časem vyplatiti povinen 
bude, přitom taky ona madka Ondrovčica v tom domě až do své 
smrti svobodné bydlení míti má. Pročeš se jemu Martinovi 
Bohunskému na jeho slušnou žádost spolu i s těma na tom gruntě 
obci městské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 17 zlm 3 gr 
bílé ten dům za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává. 
   Svjetkové toho za opravování gruntu a pl[acení] cís[ařsko] 
král[ovských], v[rchnostenských] a m[ěstských] povinností pan 
Jan Karásek a p[an] Carel Haberman. Stalo se u přítomnosti 
obouch stran die et anno ut supra. 
            f 1187b 
Přípis Jana Mlýnka 
 
   Leta Páně 1772 d[ne] 1ho Decembris za purgmistra pana Karla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil Martin Bohunský 
s Janem Mlýnkem na dům radní a tu uctivě přednesl Martin 
Bohunský, kterak on zvrchu psaný grunt svůj vlastní a v ničem 
nezávadný Janovi Mlýnkovi za grunt Nr 82 folio 970 pořadně 
zapsaný ze svej dobrej vůle přefrejmačil s přídankem 20 zl 
rýnských. Pročež se nadřečený grunt i s těma na něm 
pozůstávajícíma verunkovýma penězi per 17 zl mor[avských]  
3 gr alb, jenž po 2 zlm při posudcích ročně spláceti se mají, 
se Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
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   Svědkové za opravu gruntu, placení jak král[ovských], tak 
panských a městských povinností pan Johann Wainer a pan Frantz 
Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a 
roku ut supra. 
 
Přípis Jozefa Stanislava 
 
   Leta Páně 1785 dne 25ho února za purgmistra pana Františka 
Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Mlýnek grunt ut 
supra sobě připsaný a pořadně odevzdaný, takový s Jozefem 
Stanislavem za grunt na Suchém řádku dle knihy purgkrechtní 
Bednářskej ulice No purgrechtního zápisu 43, folio 423, 
připsaný 
            f 1188a 
jest přefrejmačil a přídanku třicet rýnských Janovi Mlýnkovi 
k rukám odvedl. K tomu když on nový držitel gruntu Jozef 
Stanislav ty na tomto gruntě vězící verunkové peníze p[e]r  
17 zl mor[avských] 3 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně 
k splacení na sebe přejal a výminku matky svej Maryny, jakož 
taky jistotu splátky švagrovej Maryny p[e]r 25 zlr a druhej 
švagrovej Rozálie podobně p[e]r 25 zlr, tak jak zápis tamotný 
obšírněj dovozuje, na tento grunt přenesl a jinšího závadu na 
něm žádného se nevynachází, grunt tento jakožto přefrejmačený 
se jemu Jozefovi Stanislav[ovi] za vlastní, volný a svobodný 
ze vším od starodávna majícím právem podle řádu purgkrechtního 
připisuje a odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých císařsko 
královských, vrchnostenských i městských povinností pan Franc 
Košvic a pan Karl Večeřa S.R.S.V.a neomylnú u přítomnosti 
obojí strany. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haftet 30 Fr Stadt Straßnitzer 
Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sessione 28. Februarii 1801. Prat. 
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            f 1195a 
101 Gr[unt] Jana Slováčkova 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 86 nadepsaný Jan drží grunth svůj od Staňka 
Ondry Hromových za summu 80 R koupenej. 
   Na kterejž jest do letha [15]94 vyplnil závdanku a peněz 
purkrechtních 52 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích 
rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 28 R. 
   Ta všecka summa náleží Staňkovi Ondry Hromových. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Viktorin Straka, Staněk 
Bednář S.R.S.A.N.R.                     
                                 
   Letha [15]95 Jan Slováček položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 R. 
   Ty sou vydány Staňkovi Ondry Hromových. 
   Letha [15]96 Jan Slováček položil Staňkovi Ondry Hromových 
6 R. 
   Letha [15]97 Jan Slováček položil Staňkovi Ondry Hromových 
peněz purgkrecht[ních] 6 R. 
   Leta 1598 Jan Slováček položil peněz purgkrecht[ních] za 
grunt svůj ostatních peněz Staňkovi Ondry Hromových do 
Sudoměřic 10 R. 
   A tak grunt svůj již zaplacený má. 
            f 1195b 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho ten podsedek 
napřed psaný ujal Václav, syn neb[ožtíka] Jana Slováčkova, 
jakožto po otci svém v summě 25 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   A tak jej má zouplna a docela zaplacenej. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav 
Slováčků prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Manekových za 
summu 70 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 
1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Vlk, Matěj Janků, Petr Karvinský R.S.N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Mikuláš 
Manekových položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Slováčkova 2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Slováčkova 2 R. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Mikuláš Manekových za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Slováčkova 2 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Mikuláš 
Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováčkového  
3 R. 
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   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil 
Mikuláš Manekových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Slováčkového 3 R. 
   Jakož se na tomto gruntě s[irotkům[ n[ebožtíka] Jana 
Slováčka doplatiti zuostává od leta 1613 summy 54 R, ty náleží 
J.M. Pánu po s[irotku] zběhlým Václavovi. Z tej summy 
z poručení Jeho [Mil]osti Páně odvedeno Pavlovi Přerovskýmu na 
díl Anny manželky jeho, dcery n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského 
z předměstí, na vyšlou spravedlnost, kteráž byla na s[irotky] 
n[ebožtíka] Ondry Červenky odvedena, totiž 21 R 2 gr 6 den, 
jíti mají napřed po 3 R až do vyplnění tej summy.      
            f 1196a 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš 
Mankových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského, kteréž náleží Pavlovi Přerovskému do Uhřic 
podli odvodu svrchu psaného 3 R. 
   Ty zůstávají při právě města Strážnice. 
   Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Mankových 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského, kteréž náleží Pavlovi Přerovskému do Uhřic 
podli odvodu svrchu psaného 3 R. 
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš Maneků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského, kteréž náleží do Uhřic Pavlovi Přerovskému 3 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 3 R. 
   Náleží do Uhřic Pavlovi Přerovskému. Ty sou vydány témuž 
Pavlovi. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Mikuláš 
Maneků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 3 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Mikuláš 
Maneků položil za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Jakuba 
Vodilslavského 3 R. 
   Ty sou vydané podle odvodu ut s[upr]a na předměstí 
stráž[nické]. 
   Letha Páně 1619 dne 21. Maii jsou vydané Pavlovi 
Přerovskému do Uhřic, kteréž přijala Anna, manželka po něm 
zůstalá. 
 
   Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Mikuláš 
Maneků ušel pryč a ten grunth ut s[upr]a prodán jest 
Bernhardtovi Svinkovi ze Slizska za summu 70 R bez závdanku, 
platiti jej má při každých Vánocích počnouce hned letha 1630 
po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i 
obecní Jan Ostrý, Jan Barthošků a Pavel Emrichů S.R.S.a N. 
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            f 1196b 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Bernardt Svinka  
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Bernardt Svinka  
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 1 R 15 gr. 
   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Bernart Svinka  
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského peněz ročních 1 R 15 gr. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Bernart Svinka  
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 1 R 15 gr. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Bernart Svinka  
položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 1 R 15 gr. 
   Letha 1640 za purgkmistra [Jiříka] Prašťka Bernart Svinka  
položil za gr[unt] do st[atku] n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavského 1 R 15 gr. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Bernart Svinka  
položil za gr[unt] svůj do statku ut s[upr]a 1 R. 
   Ty zůstávají při právě. 
   Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Bernart Svinka 
položil za gr[unt] svůj do statku n[ebožtíka] Jakuba 
Vodislavskýho a zůstávají při právě 1 R 15 gr. 
   Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka poráží se 
Bernartovi Svinkovi, co dal do důchodů, když se skládalo pro 
anticipatii 2 zlr, činí 1 zlm 21 gr 3 den, poněvadž k obci 
splácí. 
 
   Letha 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka 
Dašického a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] Bernartha 
Svinky Mathouš Surý přiženil se k pozůstalý vdově Anně, tenžto 
grunt sobě ze vším k němu od starodávna přináležejícím 
příslušenstvím připsati dal jest za summu 70 zlm, placením 
každoročně po 3 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti všelijaké 
panské i obecní Jan Sasín a Jan Zahnaš S.R.S.a N.R. 
            f 1197a 
   Letha Páně 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického Matouš Surý položil za grunt svůj 1 zlm. 
   Takový peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického 
Matouš Surý položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm. 
   Které peníze svrchu psaný purgkmistr přijal a do počtu 
svého potáhl. 
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   Letha Páně 1674 dne 19. Decembris za purgkmistra Lorence 
Zajíčka Matouš Surý položil za grunt svůj k obci městské 2 zlm 
15 gr. 
   Takové peníze přijal nadepsaný purgkmistr do počtu svého za 
příjem. 
   Letha Páně 1688 dne 11. Martii položil za grunt Matouš Surý 
k obci městské 1 zlm, za který v důležitosti stavení rathauze 
vypisuje se 2 zlm. 
   Který přijal V[áclav] Žarůšek, purgkmistr toho času, do 
počtu svého. 
            f 1197b 
   Letha Páně 1696 dne 28. Januarii za purg[mistra] p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho poněvadž svrchu psaný 
gr[unt] Vavřín Surý zdědil a zůstávaje na něm již dosti dlouhý 
čas a sobě jej odevzdaného nemaje, pročež aby pořadnost 
učiněna byla, jemu se ten gr[unt] připisuje v tej summě ut 
s[upr]a 70 zlm a s tím, co na něm vyplaceno jest, totiž  
6 ½ zlm, bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu g[runtu] a zbejvání povinností p[an] 
Mikuláš Hrdlička a p[an] Joh[anes] Jurášek SRVN letha a dne ut 
s[upra]. 
   NB. Při tomto zápisu tato pamět se činí, pokudžby se druzí 
jeho bratři do dílu k tomu gruntu hlásili a jim co patřilo, 
aby on Vavřín Surý jim jejich díl nahradil. 
 
   Letha Páně 1710 za purgmistra pana Carla Kaysera a 
spoluradních jeho d[ne] 18. Decembris majíce Vavřín Surý 
z gruntu ut supra ještě 70 zlm na letha spláceti, že tenž 
grunt spolu z jinými na ruinu přišel, aby takový tím lépeji 
opravovati mohl, z tej summy se jemu upúští   
            f 1198a 
třetí díl, totiž 23 zlm 10 gr. A dne téhož při držaných 
posudcích za grunt svůj obci městské pokládá 1 zlm 8 gr 4 den, 
a tak se jemu za zaplacené vypisuje 24 zlm 8 gr 4 den, ostatní 
summu platiti bude ut supra. 
 
   Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] 
Pavla Rychlíka a spoluradních jeho položíce Vavřín Surý 
z gruntu ut supra roku 1699 za purgmistrovství p[ana] Joannesa 
Dašického obci městskej na letha 4 zlm a takové až posavad 
vypsané nemajíce, pročež po proukazu náležitej quitt[ance] se 
jemu vypisují týž 4 zlm. A nadto více d[ne] a letha ut supra 
při držaných posudcích pokládá 1 zlm, za kterýžto se jemu 
vypisují 2 zlm. 
   Ty přijal zvrchu psaný purgmistr za příjem. Stalo se d[ne] 
a letha ut supra. 
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   Leta Páně 1740 dne 29. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa 
Richter a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra 
Vavřín Surý nemohouce již více pro zešlost věku svého tenž 
grunt opravovati, takový popustil synu svému Jiříkovi Surému 
spolu i s tím, což na něm vyplaceného,  
            f 1198b 
totiž 39 zlm 18 gr 4 den, z svej dobrovolnej vůle. Pročež nyní 
nahoře opsaný grund jemu za vlastní a volný [se] připisuje a 
odevzdává, splacením ostatní summy verunkovej, totiž 39 zlm  
21 gr 3 den. Přitom vymínil sobě otec Vavřín Surý v tomž 
gruntě do smrti svej bydleti, což syn Jiřík časem kartiti 
nemůže. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a leta ut 
supra. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. 
 
Přípis domu Cyrila Stanislava 
 
   Leta Páně 1787 dne 23ho měsíce března za purgmistra pana 
Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila před 
J[ejich] O[patrnost] pány Kateřina, pozůstalá vlastní dcera po 
nebošt[íku] Jiřím Surém, předně provdatá za Ignáce Stanislava,  
pak podruhé za Martina Možnara, a tu přednesla, kterak ona po 
smrti téhož nebošt[íka] svého otce Jiřího Surého dle mezi 
společnýma po něm pozůstalýma dědici předcházejícího 
přátelského porovnání grunt tento na podíl dědictví svého 
přijala a z něho sestře svej Rosálii za Tomáša Koštúra 
provdatej 30 zlr, pak Dorotě provdatej za Jiříka Stanislava 
sestře svej podobně 30 zlr, spolu tehdy 60 zlr 
            f 1199a 
jest vyplatila. Nyní ale provdajíce se za Martina Možnara 
druhého manžele nemajíce s ním žádných dítek, o týž dům takto 
se s vůlí a dorozuměním teď jmenovaného manžele dojednala, že 
totižto dům tento Cyrilovi Stanislavovi, synu svému z prvního 
manželstva pocházejícímu, tím spůsobem za vlastní připsán býti 
má, aby on syn její Cyril Stanislav nejenom ju matku svú, 
anobrž taky i manžele jejího nynějšího svého očíma až do smrti 
v tom domě svobodně spolu s sebú přebývat a hospodářství 
provozovat nechal obzláštně proto, že on Martin Možnar na tu 
splátku manželky svej sestrám její[m] povinnú 70 zlr 
z hospodářství svého vyplatil. A přitom se uvoluje a 
dobrovolně připovídá naproti tomu užívání společného gruntu 
teho držiteli Cyrilovi Stanislavovi ve všech jak 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinnostech, 
jakož i v opravování neb nově stavjání gruntu polovičně 
napomáhati. Ostatně povinen býti má on Cyril Stanislav po 
smrti jak matky svej, tak očíma svým sestrám a sice: 
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   Kateřině provdatej za Jozefa Marka 30 zlr, 
   Kristině provdatej za Martina Báborského 30 zlr 
   a Anně ještě svobodnej 30 zlr, spolu tehdy 90 zlr po srášce 
na domě jemu zanechávajících 30 zlr bez odporu splatiti a 
summu verunkových 
            f 1199b 
peněz p[e]r 39 zl mor[avských] 21 gr 3 den alb k splacení po  
2 zl mor[avských] ročně na sebe přijati. Připisuje se jemu 
Cyrilovi Stanislav[ovi] za vlastní, volný a dědičný u 
přítomnosti obojí strany. 
   Rukojmě za opravu gruntu, pka placení král[ovských], 
vrchnosten[ských] i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a 
p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V. a N. 
 
   [Hypothec]. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Stadt Straßnitzer 
Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden. 
   De sess[ione] 13. Feb[ruarii] [1]808. Prat. 
   Item haftet 380 Fr Stadt Straßnitzer Waisengelder primo 
loco versicheret. 
   Straßnitz am 28ten Apr[ilis] [1]810. Prat. 
   Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 115 sind 
diese 380 Fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden. 
   De sess[ione] 8te Feb[ruarii] [1]812. Prat. 
   Die obige 100 Fr sind den 30te April[is] [1]808 in die 
Communkasse bezahlt und hierorts gelöschet werden. 
   Straßnitz am 26te Junii [1]815. Prat. 
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           f 1207a 
102 Gr[unt] Kateřiny Šustových 
 
   Ta Kateřina vejš psaná má grunth svůj podle zápisu knih 
starejch purkrechtních černejch v listu 81 po n[ebožtíku] 
Václavovi Šustovým otci svým v summě 70 R. 
   Na to má vyplacených 30 R a tak ještě od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 5 R podle zápisu knih starejch 
purkrechtních bílejch v listu 151 literátům strážnicským na 
kostel strážnicský dopláceti zuostává 40 R. 
   Místo rukojemství podstavila grunth vejš psaný, cožkoli na 
něm zaplacené[ho] má.    
 
   Letha [15]95 položila Kateřina Šustová peněz purgkrechtních 
kostelníkům Janovi Krsovi a Nikodemovi Hradeckému 5 R. 
 
   Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest prodán od 
purgkmistra a konšeluov Václavovi Roušečníkovi, manželu nahoře 
psané Kateřiny, za summu 70 R. Místo závdanku položil na 
kostel strážnický hospodářuom kostelním 5 R a ostatek ještě 
platiti má od letha [15]97 při Vánocích po 5 R. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Buchta, Jan Jurky Eliášových, Filip Ostravský, Jan Ryšánek 
S.R.S.N. 
            f 1207b 
   Leta 1598 položil Václav Roušečník peněz purgkrechtních za 
grunt svůj hospodářům kostelním 5 R. 
   Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní. Acth[um] za 
purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Václav 
Roušečník za grunt svůj hospodářům kostelním 5 R. 
   Ty přijal Jan Krs, hospodář kostelní. 
   A jakož náleželo Václavovi ut s[upr]a po Kateřině manželce 
jeho na tomto podsedku dílu jejího 11 R 20 gr, takové peníze 
sobě poražuje a jemu se za položení jich vypisují. 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
Václav Roušečník za grunt hospodářom kostelním 5 R. 
    
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského prodán od 
purgmistra a ouřadu podsedek pozůstalý po Václavovi 
Roušečníkovi Kateřině manželce jeho za summu 70 R. Místo 
závdanku dílu svého sobě srazila 7 R 20 gr, ostatek platiti má 
od letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě (neuvedeno). 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Na kostel strážnický předních peněz 10 R. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mathyáše Kalábového 23 R 10 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka a na dluhy 29 R. 
   Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položila 
Kateřina Šustová za g[runt] na kostel strážnický 5 R. 
   Ty přijal Matyáš Strejčků, hospodář kostelní. 
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   Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila 
Kateřina Šustová za g[runt] na kostel strážnický 2 R. 
   Ty přijal Matyáš Strejčků, hospodář kostelní.  
            f 1208a 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad 
strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po 
neb[ožce] Kateřině Šustové Matějovi Pastýřovi za summu 55 R. 
Závdanku dal 1 R, ten jest odveden Mathyášovi Strejčkovýmu, 
kostelnímu hospodáři, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Matěj Emrichů, Jan Bartošek S.R.S.A N. 
   Ten zápis jest omylem tuto zapsán, měl býti při gruntě 100. 
Ten 1 R, kterýž tu závdanku dán a kostelním hospodářům odveden 
byl, jest od nich zase navrácen a obci městské odveden, jakž 
při odevzdávce gruntu 100 doloženo jest. 
 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty ouřad 
strážnický prodali podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po 
neb[ožce] Kateřině Šustové Jančovi Tesaři za summu 55 R 10 gr 
bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě Jíra Konečný, Pavel Charvát, Matěj Janků, Václav 
Bílek S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Janča Tesař za grunt na kostel strážnický 4 R. 
 
   Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Janča Tesař 
prodal podsedek svrchu psaný Jakubovi Řehořovému za summu  
70 R. Závdanku jemu dal 14 R a platiti má od letha 1610 po  
4 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
   Rukojmě Mikuláš Maneků a Mikuláš Konečný SRSAN. 
   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Jakub Řehořů za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše 
Kalábového 4 R. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jakub 
Řehořů za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kalábového  
4 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jakub 
Řehořů za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Kalábového  
4 R. 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Řehořů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Kalábového 4 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jakub Řehořů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Kalábového 4 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Kalábového 4 R. 
 
 



 

 

      291   
            f 1208b 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Kalába 4 R. 
   Ty sou obrácené k ruce JM Páně. 
   Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jakub 
Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Kalába 4 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jakub 
Řehořů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Kalába 4 R. 
   NB. Na ty sirotky n[ebožtíka] Matouše Kalábového přebráno 
jest více nežli jim náleželo 12 R 20 gr. Ty se mají spátkem 
navrátiti a budou náležeti s[irotkům] n[ebožtíka] Václava 
Roušečníka. 
   Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka 
2 R. 
   Jsou vydány Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava 
Roušečníka do Hodonína. 
   Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka 
2 R. 
   Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava 
Roušečníka 2 R. 
   Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Roušečníka, 
kteréž Jan Trnka přijal 2 R. 
   Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jakub Řehořů 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, 
kteréž Jan Trnka přijal 1 R. 
   Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, 
kteréž Jan Trnka přijal 2 R. 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, 
kteréž Jan Trnka přijal 1 R. 
   Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Roušečníka, 
kteréž Jan Trnka přijal 2 R. 
            f 1209a 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava 
Roušečníka, kteréž Jan Trnka přijal 2 R. 
   Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jakub Řehořů 
položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava 
Roušečníka posledních, kteréž Jan Trnka přijal 18 gr. 
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   Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a 
spoluradních jeho Jan Dvořák pojmouc sobě po zemřití Jakuba 
Řehořového Zuzannu pozůstalou vdovu za manželku, takový napřed 
psaný grunth jemu nápadem jakožto po manželce připadl. Když na 
tom gruntě 3 R 12 gr nápadníkům Šustovým vyplatí, bude míti 
takový grunth zouplna zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i 
obecní Jan Slavík a Jan Tesařů S.R.S.a N.R. 
 
   Letha 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava 
Žarůška a spoluradních jeho jakož ten grunt ut s[upra] od Jana 
Dvořáka zaplacený býti měl, přijdouce k spuštění a k zkázi, tu 
aby povinnosti všeliké nehynuly, puštěn jest od J[ejich] 
O[patrnosti] pánů k zvelebení ten grunt za summu prodajnú 
Lukášovi Šrámkovi 70 zl mor[avských] bez závdanku, placením 
ročně po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě za vystavení gruntu Václav Stanislav a Jan Janíčků. 
Stalo se dne a leta ut s[upr]a.  
   Nápadníci Dvořákovští. 
            f 1209b 
   Letha Páně 1702 dne 12. Februarii za purgmistra p[ana] Jana 
Dašického a spoluradních téhož leta předstoupíc Lukáš Šrámekh 
na rathauz města Strážnice přednešení učinil, kterakh jest ten 
nápad od Jana a Jury Dvořáka jakožto pravých dědiců nápadu 
toho a vnuků neb[ožtíka] Jana Dvořáka na 66 zlm 18 gr se 
vstahující za 16 zlr náležitě skoupil. Čemuž poněvadž tak 
jest, pročež se takové peníze nadep[sanému] Lukáši Šrámkovi za 
zaplacené vypisují, totiž 66 zlm 18 gr. A tak nápadníci 
Dvořákovští na tom gr[untu] nic více co pohledávati míti 
nebudú. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut 
s[upra]. 
 
   Letha Páně 1746 dne 12. Septembris za purgmistra p[ana] 
Ignatze Filip a spoluradních toho času předstúpíce Jiřík 
Šrámek přednesl a proukázal, kterak on po svém nebošt[íku] 
otci Lukášovi Šrámkovi grunt svůj mezi Jiřím Surým z jedné a 
mezi obecní uličkou (kterážto dle vnově učiněného šetření 
deputirovanou k tomu schválení commissí vyměřenou  
            f 1210a 
koncem až k Moravě na půl patej sahy šíři jest) z druhé strany 
ležící ode všech dluhův sproštěný a nezávadný jest zdědil. 
Pročež takový grunt se jemu za vlastní a dědičný připisuje a 
odevzdává. 
   Rukojmě za opravu gruntu a odbejvání povinností p[an] Eliáš 
Gröger a p[an] Šebestian Mlejnek S.R.S.V.a N. dne a leta ut 
supra. 
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Přípis Jiříka Šrámka 
 
   Leta Páně 1762 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa 
Křižana a spoluradních toho času majíce Jiřík Šrámek otec 
grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej 
dobrovolnej vůle synovi svému Jiříkovi Šrámkovi odstúpil. 
Vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení i z manželkú svú 
až do smrti, i taky aby to při domě nacházející se humno otec 
a syn Jiřík spolu užívali, kdyby ale otec Jiřík Šrámek zemřet 
měl, takové humno manželka jeho Susanna na polovic až do smrti 
užívati má. Pročež se nadjmenovaný grunt synovi Jiříkovi 
Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak 
cís[ařsko] král[ovské], tak vrchnostenský i městský p[an] 
Pavel Svoboda a p[an] Ignác Košvitz. Stalo se u přítomnosti 
oboje stran dne a roku ut supra. 
           f 1210b 
S povolením slavného vrchnost[enského] ouřadu de a[nn]o  
12. Martii 1788 
Přípis Jana Šrámka 
 
   Dnes důle psaného dne a roku odevzdává Jura Šrámek synovi 
svému Janovi Šrámkovi jeho vlastní v Starém městě vedle Cyrila 
Stanislava a Jana Koziny po Nrem 141 stojící dům, tak aby on 
jej za vlastní, volný a dědičný připsati dáti mohl. Protiv 
tomu ale a 
   Za první poněvadž otec jeho Jura Šrámek juž velice bídný 
jest a deffect veliký na svém těle má, tehdy vymiňuje pro sebe 
a manželku jeho v témž domě až do smrti obouch svobodné 
bydlení. Kdyby ale on Jura Šrámek ze synem svým Janem v témž 
domě až do smrti jeho zbýti nemohl, tehdy nadjmenovaný Jan 
Šrámek otcovi svému dvě sta rejnskejch složiti povinen bude a 
otec toho domu prázen býti má. Však ale 
   Za druhé jestli by otec jeho Jura Šrámek až do smrti jeho 
v témž domě přebýval, tehdy od těch jemu otcovi odevzdat 
majících 200 zlr přestane, toliko jenom po smrti otca a matky 
devadesáte rejnskejch takto splatiti zavázaný bude, a sice 
Tomášovi 30 zlr, Maryně sestře 30 zlr a Anně detto 30 zlr, 
facit 90 zlr. 
            f 1211a 
Vše věrně a bezelstně. 
   Že tomu všemu tak a nejináče jest nejenom jeho vlastním 
ruky podpisem, ale taky dvěma schválně dožádanýma svědky to 
stvrzujú. 
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   Jenž se stalo v Strážnici dne 10ho Martii 1788. 
 
  Frantz Surý     Jura Šrámek 
  dožádaný svědek 
 
  Jan Kajda 
  dožádaný svědek 
 
   Vedle předstojícího contractu grunt tento se jemu Janovi 
Šrámkovi za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního 
města Strážnice připisuje a odevzdává. 
   V městě Strážnici dne 15ho Martii [1]788. 
 
    Karel Svoboda 
    gruntovního ouřadu zastavatel 
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            f 1218a 
103 Gr[unt] Jana Hlučínského 
 
   Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
bílejch v listu 148 nadepsaný Jan zuostává podle prodaje, jakž 
týž zápis ut s[upr]a to v sobě šířeji obsahuje, literátuom 
strážnicským od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 6 R 
vyplniti 70 R. 
   Na to za rok [15]94 zadržel 6 R. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu podstavil vinohrad svůj 
v Horní hoře, kterejž leží podle Mikuláše Trubačova.                 
                                  
   Letha [15]95 položil Jan Hlučínský za grunth peněz 
purgkrechtních literátům všeho 14 R. 
   Letha [15]96 položil Jan Hlučínský za grunth peněz 
literátům 6 R. 
   Letha [15]97 položil Jan Hlučínský za grunth peněz 
purgkrecht[ních] literátům 6 R. 
   Leta 1598 položil Jan Hlučínský za grunt svůj literátům 
strážnicským 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan 
Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R. 
   Ty přijal Jan Remeš. 
   Letha 1600 za purgmistra Martina Rožmberskýho položil Jan 
Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R. 
            f 1218b 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho položil Jan 
Hlučínský za grunt literátům strážnickým trojích peněz 10 R. 
   Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Jan 
Hlučínský za grunt literátům strážnickým 6 R. 
 
   Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Jan 
Hlučínský prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Charvátovi za 
s[um]u 30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po  
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jakub Tarnovský, Vaněk Zálešák S.R.S.A N. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě svrchu psaným Janovi 
Hlučínskýmu posledních peněz 20 R, takové peníze týž Jan 
Hlučínský odvedl za dluh svůj Davidovi Holomkovi Židu, kteréž 
jemu půjdú po zaplacení literátom strážnickým předních peněz 
10 R po 2 R. Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty u 
přítomnosti obouch stran letha 1608. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel 
Charvát za podsedek literátům strážnickým 1 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Pavel 
Charvát za podsedek literátům strážnickým 1 R 15 gr. 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel 
Charvát za rok 1610 pánům literátům strážnickým 2 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Pavel 
Charvát 2 R. 
   Ty přijal Dobiáš Sloup na místě literátův strážnických. 
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   Téhož letha za purgmistra ut s[upr]a Pavel Charvát prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Vávrovému za summu 40 R. Závdanku 
jemu dal 9 R, platiti ho má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za stavení a opravu i povinnosti J.M. Páně Bartoš 
Janových, Jan Kostický, Martin Marhefský a Mikuláš Manekových 
S.R.S.N. 
   Jakož náleželo Pavlovi Charvátovi na tom podsedku předních 
peněz 7 R 15 gr, ty jest Pavel Charvát prodal Janovi Vávrovýmu 
za hotových 1 R 20 gr. 
   Na tom podsedku náleží osobám těmto: 
   Pánům literátům strážnickým předních peněz 3 R 15 gr. 
   Davidovi Holomkovi od Jana Hlučínskýho odvedených 
posledních 4 R. 
            f 1219a 
   Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Vávrů 
položil za grunt p[ánům] literátům, kteréž přijal Tobiáš Sloup 
2 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Vávrů položil za 
g[runt] pánům literátům ostatních 2 R. 
   Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Vávrů 
položil za grunt Davidovi Holomkovému peněz 2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan 
Vávrů položil za grunt, kteréž přijal David strejc Holomků  
2 R. 
   Leta 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Vávrů 
položil za grunt Davidovi strejci Holomkovému 2 R. 
   Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan 
Vávrů položil za grunt Davidovi strejci Holomko[vému] 2 R. 
 
   Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka s povolením J.M. 
vysoce urozeného pana pana Františka z Magni, S[vat]é římské 
říše hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán 
jest Lukášovi Křižanovskému za summu 20 R bez závdanku, 
placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti všelijaké 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Bartošů a Jan Ratibořský 
S.R.S.N. 
 
   Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a téhož roku Lukáš 
Křižanovský zemřel a po sobě toho gr[untu] ut s[upr]a 
zanechal. I aby k spuštění zase nepřišel, jmenovaný purgkmistr 
s spoluradními svými prodali ten gr[unt] nadepsaný Danielovi 
Velickému za summu 60 R bez závdanku, placení počnouc letha 
následujícího 1639 každoročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Ta pak všeckna summa podle obdarování odoumrtního 
obci města Strážnice náležeti bude. 
   Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké 
J.M.P. i obecní Václav Slavík a Jan Mrázek S.R.S.a N. 
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            f 1219b 
   Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Daniel Velický 
položil za gr[unt] svůj k obci městské za rokh 1639 a 1640  
3 R. 
   Letha 1641 za purgkmistra ut s[upr]a Daniel Velický položil 
za gr[unt] obci městské 1 R. 
   Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Daniel Velický 
položil za gr[unt] svůj k obci městské, které purgkmistr ut 
s[upr]a přijal 1 R. 
   Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Daniel Velický 
položil za gr[unt] svůj k obci městské 2 R. 
 
   Letha Páně 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta Daniel 
Velecký prodal podsedek ut supra Janovi Bělíkovi, tak jakž jej 
sám jest měl, za 60 R. Závdanku dal jest jemu hned při 
odevzdávce 4 R a to, cokoliv na tom grunthě měl zaplaceného, 
to vše Janovi Bělíkovi jakožto strejci pouští. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu grunthu, placení a všelijaké povinnosti 
J.H.M. i obci Daniel Velecký a Jan Trnka S.R.S.a N. Actum ut 
supra. Platiti jej má rok po roce k obci městské po 2 R. 
   Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického dal Jan 
Bělík v roku [16]52 do důchodův vína 3 věd[ra], jsouc na ně 
obec quitovaná poráží se jemu tuto na podsedku za ně 5 zlm. 
            f 1220a 
   Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana 
Martina Frantzka a spoluradních jeho ačkoliv Matouš Přerovský 
na domě mnohá letha zůstával, takového sobě odevzdati nedal. 
Aby pak takový grunt na další ruinu nepřišel, pouští se 
Tomášovi Stanislavovi v summě 60 R bez závdanku, placením 
ročně k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Pavel Jurášek, 
Jan Sasín SRSpAN. 
 
   Letha 1693 dne 10. Maii za purg[mistra] p[ana] Jiříka 
Peld[řimovského] a spoluradních téhož letha Tomáš Stanislav 
z důležitej příčiny prodal ten grunt Janovi Kučovi za summu  
60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm a mimo těch tenž Tomáš 
Stanislav na tom g[runtě] nic víc co praetendirovati nemá a 
nebude, nebo to jemu toliko za zvelebení g[runtu] patří, 
ostatní summu 54 zlm platit má ročně obci městské po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmí za opravu g[runtu] a zbejvání povinností Tomáš 
Stanislav a Vavřín Stařínský SRSVN leta a dne ut s[upra]. 
 
   Letha 1696 dne 16. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše 
Šaška a spoluradních jeho ten grunt ut supra prodal Jan Kuča 
Pavlovi Dudíkovi za summu 60 zlm. 
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            f 1220b 
Závdanku jemu dal 5 zlm 17 gr, kteréžto peníze jenom ty, co on 
dal, zasej bere a nic víc na tom gruntě co pohledávat nemá, 
ostatní pak summu platit má ročně obci m[ěsta] St[rážnice] po 
2 zlm, totiž 54 zlm 12 gr 6 den. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   Rukojmí za zbývání povinností a opravu g[runtu] p[an] Jan 
Hlubocký a Jan Kuča SRSVN. Stalo se letha a dne ut supra. 
 
   Letha 1698 dne 49. Aprilis za purgmistra p[ana] Johannesa 
Gatteho a spoluradních jeho Pavel Dudík z důležitej příčiny 
prodal grunt svůj ut supra Martinovi Surému za túž summu, jak 
jej sám připsaný měl, totiž 60 zlm. Závdanku jemu dal 6 zlm, 
ostatní platiti bude k obci městské ročně po 2 zlm. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gr[untu] p[an] Frantz Kořínek a Martin 
Zábřežský SRSVN. 
            f 1221a 
   Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra pana 
Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukoupíce grunt ut 
supra Jiřík Solařík od Martina Surého za závdankové peníze  
6 zlm a nemajíce jej až posavad sobě připsaného, aby dobrý řád 
v purgkrechtu zachován byl, nyní sobě jej připsat dal. Pročež 
se jemu připisuje v tej summě, jak jej Martin Surý měl 60 zlm. 
Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na 
ruinu přišel, z tej summy po sražení závdanku těch 6 zlm, 
totiž 54 zlm se jemu jako jiným za vystavení za zaplacené 
vypisuje, totiž 18 zlm, ostatní pak summu 36 zlm bude povinen 
platiti obci městskej strážn[ické] ročně při každých posudcích 
po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností 
Bernardt Perovský a Mikul[áš] Javornický S.R.S.V.a N. Stalo se 
d[ne] a letha ut supra. 
            f 1221b 
   Letha Páně 1746 dne 12. Septembris za purgmistra pana 
Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce Jakub Solařík 
grunt svůj ut supra mezi Jakubem Stanislavem (kdežto mezi nimi 
však jedna ouská k průchodu lidskému toliko, ne však dobytka 
ulička jest) z jedné a obecní dle vnově tamž nalezených od 
starodávna jsoucích znamení na půl páté sahy ven koncem až 
k Moravě širokou uličkou z druhé strany ležící od bratra svého 
Jiříka Solaříka jako pohořelisko za půl na Písečnicách pod 
křížem jemu dané zelnice a dvojku vína sobě postoupený, jejžto 
on potom vystavěl, sobě však připsati nedal. Pročež takový 
grunt se jemu za vlastní připisuje a odevzdává, spolu s tím na 
něm vězícím dluhem k obci městské strážnické, totiž 36 zl 
ročně při každých posudcích po 2 zlm k placení jsoucím. 
   Rukojmí za opravu gruntu a zvelebení všech povinností p[an] 
Eliáš Gröger a p[an] Šebestian Mlejnek S.R.S.V.a N. Stalo se 
anno et die ut supra. 
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            f 1222a 
Přípis Jana Koziny 
 
   Leta Páně [1]766 dne 29. Novembris za purgmistra pana 
Ghristofera Miháča a spoluradních toho času zanechal Jakub 
Solařík mezi jinú majetností po své smrti dům v Starém mněstě 
z jedné strany vedle Jury Šrámka a z druhé vdovy Stanislavky, 
kterýžšto dům dle mezi obama učiněné domluvy přijímá na sebe 
uxorio iur[is] Jan Kozina v summě za 120 zlr, s kteréšto summy 
po odtažení na něj exorio iur[is] dle právního rozdílu 
napadajících 60 zlr 8 gr 2 den, ostatní erbům nebošt[íka] 
Jakuba Solaříka, totišto 58 zlr 51 kr 21 den, dle poručení 
platiti povinen býti má. Pročežš se jemu Janovi Kozinovi na 
jeho učiněnou slušnou žádost s těma na tom domě od starodávna 
obci městské podlužnýma verunkovýma penězi 36 zlm ročně při 
posudcích po 2 zlm k placení za jeho volný a dědičný připisuje 
a odevzdává. 
    Světkové toho za opravování domu a platů cís[ařsko] 
král[ovské], vrchnostenské a městské povinnosti p[an] Jozef 
Svoboda a p[an] Petr Gruner SRS nerozdílnou, ale na místě jeho 
p[an] Ignatz Košvic. Stalo se dne a roku ut supra. 
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            f 1230a 
104 Gr[runt] Kateřiny, vdovy po ne[božtíku] Matějovi, synu   
    Vaňka Blanařova zůstalé 
 
   Letha Páně 1595 ve štvrtek po s[vaté]m Jiří Kateřina vejš 
psaná koupila grunth svůj od purgkmistra a starších městských 
zuostalý po n[ebožtíku] Mackovi Vaňka Blanařového synu, 
manželu svým, za s[um]u 61 R 20 gr. 
   Ta summa všecka náleží sirotkuom n[ebožtíka] Vaňka 
Blanařového, totiž Lidě, kromě Simeona, Daniele Blanařového 
syna, strejce tejž Lidy, kteréž jí od letha [15]95 při 
Vánocích rok po roku po 10 R jíti mají. 
   Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností 
panských k témuž grunthu náležitých Ondra Fulalů, Pavel 
Hachových, Jan Solgka S.R.S.A.N.R., Martin též Hachů, otec 
její.      
 
   Letha [15]95 položil David Ptáčník za grunt svrchu psaný 
peněz purgkrechtních 10 R. 
   Letha [15]96 položil David Ptáčník za grunt peněz 10 R. 
   Letha [15]97 položil David Ptáčník za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 10 R. 
   Leta 1598 položil David Ptáčník za grunt svůj, kteréž Jakub 
Vlach přijal 10 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa. 
   Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil David 
Ptáčník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Blanaře 
10 R. 
           f 1230b 
   Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil 
David Ptáčník na sirotky Vaňka Blanaře ostatních peněz 10 R. 
   Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského doložil David 
Ptáčník za grunt svůj 1 R 20 gr. 
   A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacenej má. 
 
   Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho David Ptáčník 
prodal podsedek svůj Danielovi Dluhošovému za summu 60 R. A 
tak jej má zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské David Ptáčník, 
Pavel Slováků S.R.S.A N. 
 
   Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Dluhošů 
prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž jemu nápadem po Danielovi 
bratru jeho připadl, Václavovi Knotkovi za 20 R bez závdanku, 
platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. 
   Rukojmě Bartoš Janových, Jan Režný S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Knotek za grunt Janovi Dluhošovýmu 2 R. 
   Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Knotek za grunt Janovi Dluhošovýmu 2 R. 
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   Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil 
Václav Knotek za gr[unt] Janovi Dluhošovýmu 1 R. 
            f 1231a 
   Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav 
Knotek za grunth Janovi Dluhošovému za rok 1610 1 R a za rok 
1611 2 R, učiní v summě 3 R. 
   Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav 
Knotek za grunth Janovi Dluhošovému 2 R. 
   Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Knotek 
položil za grunt Janovi Dluhošovému 2 R. 
   Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Václav Knotek položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového 2 R.  
   Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Knotek 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Dluhošového  
2 R. 
   Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Knotek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Dluhošového 2 R. 
   Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav 
Knotek položil posledních peněz za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Dluhošového 2 R. 
   A tak má ten grunt zaplacený. 
 
   Letha 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty a 
spoluradních jeho podsedek napřed psaný po neboštíku 
Vácslavovi Knotkovi pozůstalý a zaplacený prodán jest Janovi, 
synu Bartoše Janových, za summu 35 R. Závdanku dal 3 R, 
ostatek summy dopláceti má, když se za jiné grunty platiti 
bude, po 3 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za placení i všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti 
Pánu i obci náležité Jan Kopřivnický a Jan Vávrů S.R.S.A N. 
 
   Letha 1622 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Bartošů 
prodal ten svrchu psaný podsedek Pavlovi Hemrichovi za summu 
35 R. Závdanku dal 3 R, ostatek dopláceti má po 3 R. Odevzdán 
za volný a svobodný. 
   Rukojmě Jan Bartošů a Jura Morkovský S.R.S.N. 
   Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Pavel Emrichů 
položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Knotka 
1 R 15 gr. 
   Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Anna, pozůstalá vdova 
po Pavlovi ut s[upr]a, položila za grunth peněz ročních na 
s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Knotka 1 R 15 gr. 
   Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Mrázek položil 
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Knotka 1 R 15 gr. 
                f 1231b 
   Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Mrázek 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Knotka  
1 R. 
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   Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Mrázek 
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Knotka  
1 R. 
   Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Mrázek položil 
za gr[unt] svůj peněz zadržalých na s[irotky] n[ebožtíka] 
Václava Knotka 2 R. 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgkmistra Jiříka 
Ratiborského a s[polu] r[adních] jeho z jistého poručení 
vzáctně slovutného pana Balthasara Vogle, ten čas ouředníka 
panství strážnického, prodán jest ten požár pustý a do konce 
zruinirovaný po nebo[žtíku] Janovi Mrázkovi Matoušovi 
Bělohoubkovi za summu 25 R bez závdanku, ročně placení po 2 R 
komu náležeti bude. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný]. 
   Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti 
panské i obecní Mik[uláš] Zimorazický a Jan Široký  
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1666 dne 11. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického prodán jest ten grunt Václavovi Stanislavovi 
ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za 
summu 25 zlm. Za vystavení gruntu položil za zlepšení gruntu 
s conditi touto, že se z hlavní summy nic nesráží, totiž 5 zlm 
17 gr 1 den, placením ročně po 2 zlm. Jest jemu za volný a 
svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti 
panské i obecní Jura Macura a Jan Zahnaš S.R.S.a N.R. 
            f 1233a 
   L[eta] 1669 dne 18. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka 
a spoluradních jeho Václav Stanislav ze Starého města platí za 
grunt svůj jedním kusem černého dobytka, který v reštu 
ostrovským do důchodů panských vzat jest 30 kr za dluh obecní. 
   Letha Páně 1672 dne 22. Januarii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického na gruntě Mikoláše Mozlera z praetensi 
n[ebožtíka] Jana Rysýho poráží se 1 zlm 5 gr. 
   Letha 1671 dne 22. Januarii za purgkmistra ut supra Václav 
Stanislav položil za grunt svůj k obci 15 gr. 
   Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě 
za příjem položil. 
   Letha Páně 1688 dne 19. Januarii za purgkmistra Václava 
Žarůška a s[polu] r[adních] položil Václav Stanislav za grunt 
svůj peněz 1 zl mor[avský]. 
   Takové peníze psaný purgkmistr do počtu svého položil. 
   NB. Takový 1 zl mor[avský] zlatý se neodvedl, nežli do 
následujících skoupených peněz patří a se potáhl. A tak do 
počtu za příjem se nebere ani nemá. 
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            f 1233b 
   Letha Páně 1688 dne 7. Februarii za purgkmistra pana 
Václava Žarůška a přísedících radních jeho p[ánů] Samuele 
Nejezchleby, Jana Najmona a Jiříka Bohunskýho jakož obec města 
Strážnice Pavlovi Pidlichovi za jednu bečku vína 40 zlr do 
šenku daného spravedlivě dlužno jest, jsouce on Pavel 
Václavovi Stanislavovi zase 9 zlr dlužen, platíce pak týž 
Václav Stanislav grunt svůj k obci, kteréžto summy dopláceti 
jest 23 zlm, tehdy z spravedlivého uznání J[ejich] 
O[patrnosti] pánů z Pidlichového dluhu těch 40 zlr porazíc 
9 zlr na místě těch za zaplacené témuž Václavovi Stanislavovi 
se vypisují, totiž 23 zlm. A tak sobě bude míti týž grunt 
zcela a zouplna zaplacený, svobodný, volný a v ničemž 
nezávadný sobě i potomkům jeho bez závady. Stalo se dne a leta 
ut s[upra]. 
 
   Letha 1696 dne 4. April[is] za purgmistra p[ana] Mikuláše 
Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha jsoucí Václav 
Stanislav skrze sešlost věku svého k zůstávání v tom g[runtu] 
a zbývání povinností roč[ních] nedostatečný, takový z dovolení 
uroz[eného] p[ana] hejt[mana] Samuele Střechy popustil synu 
svému Martinovi Stanislavovi ze vším všudy, tak jak ho sám 
zaplacený má, toliko aby 
            f 1234a 
sestře svej Bětě 15 zlm z toho gruntu zplácel ročně po 2 zlm 
počnútz ad actu zápisu tohoto. To sobě pak otec vymíjí, aby 
jemu při sobě do smrti místa příl a 2 komůrky pro jeho věci 
aby jemu zanechal, což on se zavázal splniti a otce svého 
v uctivosti majíc do smrti jeho i z matkú při sobě míti. A tak 
odevzdán jemu ten grunt za volný [a] svobod[ný]. 
   Rukojmě za opravu gruntu a povinností zbejvání Martin a 
Václav Kaštan SRSAN. Letha a dne ut sup[ra]. 
 
   Leta 1747 dne 30. Martii za purgkmistrovství p[ana] Ignáce 
Filipa a všech pánův spoluradních zadal Martin Stanislav per 
actus inter vivos svému synovi Jakubu Stanislavovi svůj ut 
supra psaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a 
příslušenstvím za vlastní a dědičný, takže jehož sestry, 
jmenovitě Marianna, Anna a Kristyna, na tomž domě nic nikdy 
jakýmkoliv právem k pohledávání míti nemají ani nebudou, 
protože ony rolma již vyděleny jsou, kromě co on otec sobě od 
grundstucku ještě zanechal k svej svobodnej disposicii. Pročež 
tenž dům se jemu Jakubu Stanislavovi tuto za vlastní a dědičný 
připisuje. 
   Za rukojemníky placení gruntu a poslušenství právu (jména 
nečitelná). 
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            f 1234b 
   NB notam s. bene. U přítomnosti pánův radních jakož od 
deputirovaných souhradníkův jest ta při domě se vynacházející 
zahrada nynějšího držitele Jakuba Stanislava vyměřená a 
vynachází se prostředkem 15 ½ sahy, na zatku 8 sahů a na 
předku 15 ½ sahy šířky, dle kterého vyměření se on držitel i 
jeho accesiores držeti mají. 
 
Přípis Jana Stanislava 
 
   Leta Páně 1773 dne 27. měsíce ledna za času purgmistrovství 
p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času držitel pravý 
gruntu ut supra Jacub Stanislav per actum inter vivos synovi 
svému Janovi Stanislavovi grunt tento ze vším k němu od 
starodávna příslušejícícm právem za vlastní a dědičný 
odevzdal, však v těch mezách jak navrchu ad notem vzato. Podle 
toho se ten dům jemu Janovi Stanislavovi za vlastní, volný a 
dědičný připisuje a odevzdává. 
   Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských i 
městských povinností pan Ignác Košvic a p[an] Joseph Dvořák 
S.R.S.V.a N. 
 
Přípis Jury Svinky 
 
   Leta Páně 1773 dne 27. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa 
Křižana a spoluradních jeho toho času předstúpil na dům radní 
držitel gruntu 
            f 1235a 
ut supra Jan Stanislav a tu přednesl, kterak on majíce sobě po 
svém neb[ožtíku] otci Jacubovi grunt ten právně připsaný a 
odevzdaný, ze svej čistej vůle Jurovi Svinkovi za summu za 
jedno sto čtyricet pět rýnských hotových peněz jest odprodal a 
peníze k rukám svým odpočítané přijal. Podle toho se tento 
grunt ze vším od starodávna k němu patřícím právem a 
příslušenstvím, však v předešli vysazených mezách humna neb 
zahrady, jemu Jurovi Svinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný 
připisuje a odevzdává. 
   Světkové strany opravy gruntu, placení jak císařsko 
král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností 
p[an] Frantz Gatty a p[an] Johann Karásek S.R.S.V.a N. 
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            f 1242a 
105 Grunt Jíry Slováka 
 
   Letha Páně 1577 podle zápisu knih starejch purkrechtních 
černejch v listu 94 nadepsaný Jíra Slováků drží grunth svůj od 
Jíry Pernikáře za summu 130 R koupenej, kterejž jest podle 
téhož zápisu letha [15]89 zouplna a docela zaplati. 
   A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má. 
     
   Leta 1598 Pavel, syn n[ebožtíka] Jíry Slováka, ujal v dílu 
svém grunt svrchu psanej s koňmi, s krávami a jiným 
hospodářstvím k tomu náležitejm v summě 300 R. 
   Kderejž zouplna a docela zaplatcený má. 
 
   Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho ten podsedek 
ut s[upr]a ujal Martin Slováků, neb jemu po smrti Pavla bratra 
jeho nápadem přišel, v summě 50 R. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. 
   A má jej zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž 
nezávadný. 
       [Pustý] 
 
   Leta Páně 1655 dne 8. Martii za purgmistra Jiříka 
Kopřivnického a s[polu] r[adních] Martin Slovák zemrouce 
zůstala po něm vdova jménem Kunhuta, ta se zase za Jana Trnku 
vdala a na ten grunt, kde manžel její zůstával, se odebrala, 
tento pak k velikému spuštění 
            f 1242b 
přišel. I prodán jest Tomášovi Malinovi soukeníku za summu  
40 R bez závdanku, platiti jej má po 2 letech po 2 R až do 
zaplacení. Tu pak summu ta Kunhuta stojíc osobně při těchto 
rejstřích, nemajíc žádných dítek s Martinem Slovákem 
dobrovolně na kostel polovici a druhou na klášter strážnický 
oddala. A tak když se platiti bude, má 1 R na kostel a druhý 
na klášter obrácen býti. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík 
Podivínský a Jan Šejda S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele 
Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán jest ten 
grunt Jurovi Macurovi ze vším k němu od starodávna 
přináležejícím příslušenstvím za summu 50 zlm bez závdanku, 
s placením po 2 zlm. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. 
   Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Václav Stanislavů a Jan Sasín S.R.S.N. 
            f 1243a 
   Leta Páně 1674 dne 26. Septembris za purgkmistra Lorence 
Zajíčka a spoluradních jeho Jura Macura nemohouce pro sešlost 
věku svého všeliké povinnosti panské i obecní zapravovati, 
takový grunt s povolením milostivé vrchnosti JVHMti prodán 
jest Michalovi Červenkovi za summu 40 zlm bez závdanku,  
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placením každoročně na klášter a na kostel strážnický po  
2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
   Rukojmě za opravu gruntu, placení všelijaké povinnosti 
panské i obecní Augustin Mencl a Jan Černý SRSpAN. 
 
   Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] 
Mikuláše Šaška a spoluradních jeho jakož ten grunt ut sup[ra] 
od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo zůstával, aby 
tehdy obec města Stráž[nice] a užitky jak J[eho] Mil[osti] 
Cís[ařské], panské i obecní se rozhojňovaly, puštěn jest 
Vavřínovi Stařínskému za summu 40 zlm bez závdanku, platiti 
jej má ročně k obci města Stráž[nice], jestli žádní nápadníci 
nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
   Rukoj[mě] za zvelebení gr[untu] a zbejvání povinností Jiřík 
Netolička a Ondřej Baňař sl[íbili] rukú SVN letha a dne ut 
supra. 
 
   Leta Páně 1707 dne 29. Janu[arii] za purgmistra pana 
Johannesa Bíteského a spoluradních jeho po spálení města od 
rebelantů 
            f 1243b 
Uhrů zůstanúc gr[unt] ut s[upra] a na ruinu uvedený, kterého 
pro nedostatek zdraví stavěti nemohúc zsvrchu psaný Vavřín 
Stařínský prodal ho Jiříkovi Solaříkovi za 8 zlr. A nemaje ho 
sobě odevzdaného prodal jej zasej Urbanovi Zahrádkovi, který 
se mu v summě nahoře psanej, totiž 40 zlm, připisuje, závdanku 
jemu dal 23 zlr, které za vystavení se kladú, ostatní platit 
se budú k obci stráž[nické] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. 
   Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti přináležející 
p[an] Pavel Hořák a Václav Prokeš S.R.S.V.N. Stalo se dne a 
leta ut supra. 
 
Sub Nro 144 
Přípis domu Martinovi Svinkovi 
 
   Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla 
Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního 
Martin Svinka a ohlásil, kterak on ten v Starém městě ležící a 
na něj Martina Svinku ab intestato dle přátelského porovnání 
na něj napadající dům v summě za jedno sto padesát rýnských, 
id est 150 zlr, na sebe přijal. 
            f 1244a 
S kterejšto summy těch 150 zlr svým bratrom, a sice Pavlovi  
30 zlr, Filipovi na vojně 30 zlr, Frantzovi 30 zlr, pak 
Jiříkovi 30 zlr vyplatiti povinen bude. Pročeš se jemu pro 
pořadnost práva a zřízení cís[ařsko] král[ovského] s těma na 
něm vejš obmezenýma verunkovýma penězi obci městské ročně při 
posudcích p[e]r 2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný s tím 
na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává. 



 

 

      307 
 
   Svědkové toho za opravu gruntu  a placení povinností jak 
cís[ařsko] král[ovských], vrchnosten[ských] a mněst[ských] 
p[an] Jozef Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku 
ut supra. 
 
   Hypothec. Ob diesem Hause haften 40 Fr Stadt Straßnitzer 
Gemeindgelder, welche hier primo loco versicheret worden. 
   Straßnitz den 10te Januar [1]795. 
   Diese 40 Fr sind ut Quittung folio 42 p.v. einverleibten 
bezahlt, folglich hier geloschet werden. 
   De sessione 31te Novembris 1801. Prat.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Purkrechtní kniha města Strážnice, Staré město.  
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 50. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, květen 2009. 
 
 



Příloha 1

fol. 25a, 3. Grunt Jiříka Stojapila

Domovní kniha Německé ulice města Strážnice, založená 1595 (1557 – 1819)



Příloha 2

fol. 575a, Staré Město, 49. Grunt Štefana Karáska

Domovní kniha Starého Města města Strážnice, založená 1595 (1566 – 1822)



Příloha 3

fol. 683a, 58. Grunt Matěje Dujhuby

Domovní kniha Starého Města města Strážnice, založená 1595 (1566 – 1822)
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Abstract

Publication of historical sources in the Strážnice Dominion

Electronic publications comprising historical offi  cial registers of the Strážnice Dominion 
create a unique project whose aim is to make the unique historical material available to the 
amateur and professional public, allowing them to learn  the life in the Moravian country at 
the turn of the 16th and 17th century. Th e housing and orphan registers are literally fi lled 
with information in the period which provides rarely material about the way of living in the 
country. Th e records kept by seigniorial offi  cers inform us about the fragments from lives of 
concrete serf farmstead owners, their families, and fates.  Th e signifi cant part of the records 
pays attention to economic aff airs related to the sale of farms and the payments, as well as 
the reimbursement of heir’s shares. Th e dead speech of digits is often larded, however, with 
the information revealing what kind of clothes the surviving orphans got after their deceased 
mother, where people were to go to pay for school attendance, and how much one paid to 
buy the wedding trousseau.  We can observe a multi-color spectrum of people’s fates on the 
background of the horrors before and during the Th irty Year’s War in the Moravian-Hungarian 
borderland. Th e contemporary technology, which allows publishing this voluminous text work 
not only in its printed form, but in its electronic form, too, allows to go much further. We can 
observe the fates of individual persons not only in one book but also – thanks to the search 
engines – in the whole fi le, which allows us to follow the mobility, wedding strategy, blood 
relations and a lot of other information about the inhabitants of the dominion. 

Th e oldest preserved housing and orphan registers from the Strážnice Dominion were 
founded for single use, by order of Jan Jetřich I Jr. from Žerotín, who owned Strážnice between 
1568 and 1599. In 1593, the registers for the communities of Petrov and Rohatec were drawn 
up by Václav Letovský, inhabitant in the small town of Bozskovice. In 1594, the registers 
for the town of Strážnice and all the other villages in the dominion followed. It was Bartoš 
Biskupický, orphan scrivener in Strážnice, who was charged with drawing up these registers. 
Th e aforementioned series was completed with the registers for the village of Zvolenov in 
1601 and the registers for the village of Nová Lhota, drawn up by order of Jan Fridrich from 
Žerotín, who owned the domain between 1605 and 1617.

Th e preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning 
and offi  cers´ scholarship in Renaissance Moravia. Some exemplars distinguish themselves by 
title sheets done in calligraphy style, and by decorated headers of individual items, often with 
scrivener’s ornaments. Th e handwriting is thorough and well legible; the content is factual 
and understandable. Each register includes a list of all serf real estates in the village, marked 
with serial numbers. Th ere are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on 
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. Th e identical 
system was used for keeping the orphan registers, including the application of registration 
numbers corresponding to those of the farmsteads. Th is situation survived until the period 
after the Battle of White Mountain; nevertheless, the records from the 1630s and 1640s bear 
the signs of superfi ciality, words of German origin penetrate the language, here and there 
records written in German occur. At the same time, the conditions of life are getting worse 
signifi cantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. Th e 
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates, 
mostly only in low amounts. Th e last records come from 1660 – 1662 – in the following year, 
the Hungarian troops invaded the borderland, destroying it with the support of the Turks in 
such a way that keeping any records was fully groundless.
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